WEDDINGPLANNER
Astrid Blaauw Weddings & Events – https://astridblaauw.nl/
Zorgeloos genieten van de voorbereidingen van jullie
huwelijksdag. Astrid Blaauw Weddings & Events regelt dat.
Het dagelijkse leven kan hectisch zijn en dan ontbreekt het
aan de tijd om een huwelijksdag naar wens te organiseren.
Een bruidegom zei ooit: 'Ik word ingehuurd om mijn expertise,
dus waarom zou ik een weddingplanner niet inhuren om haar
expertise'. Daar sloeg hij de spijker mee op zijn kop. Astrid
assisteert jullie bij de totale organisatie van de huwelijksdag.

KLEDING
L'Atelier – https://www.latelier.store/
Het creëren van je trouwpak is een speciale stap richting
jullie bijzondere dag! Bij L’Atelier begrijpen wij hoe belangrijk
het is om het perfecte trouwpak te vinden dat je
persoonlijkheid en stijl van de trouwdag weerspiegelt. Je wilt
je zelfverzekerd voelen en stralen op jouw dag.
Bij L’Atelier kun je tot op detail bepalen hoe jouw pak eruit
moet zien en helpen wij je graag om jouw visie voor je
speciale dag als bruidegom te realiseren.

Valkengoed Wedding Fashion – https://valkengoed.nl/

Al ruim 37 jaar zorgt Valkengoed Wedding Fashion ervoor dat
bruidsparen perfect gekleed gaan op hun grote dag! Ons
doel is dat iedere bruid én bruidegom een onvergetelijke
paservaring heeft. We beseffen dat er bij trouwkleding maar
één ding echt belangrijk is: het moet perfect bij jouw passen.
Wij zijn pas tevreden als jij helemaal happy voelt!

Waarom kies je voor Valkengoed:
•
Grootste bruidsmodezaak van Midden-Nederland
•
Trouwjurken, trouwpakken en trouwringen
•
Bijpassende accessoires
•
Atelier aan huis

I am Luigi – https://www.iamluigi.nl/
I am Luigi biedt de bruidegom een fantastische ervaring aan
met volledig handgemaakte kleding. De afspraak bij ons in
de winkel, mét bar, kan in het weekend overdag
plaatsvinden en doordeweeks overdag of in de avond. We
zijn inmiddels ook experts in het kleden van groepen voor
bruiloften! Ideaal als je jouw familie, ceremoniemeester,
getuigen of vrienden hier deel van wilt laten uitmaken. Dit
alles doen we op afspraak, zodat we maximale aandacht
voor je hebben.

Keep its find bridal – https://keepitsfindbridal.nl/
Keep Its Find Bridal is een unieke bridal boutique met
exclusieve, moderne en one-of-a-kind designer trouwjurken.
Alle jurken worden op maat en met de hand gemaakt door
onze internationale designers uit o.a. Israel, Australie, Parijs,
Chicago en the UK. For the brides who want to shine their
own light. Embracing everything they stand for, staying true
to themselves and doing it in the most incredible way only
they can.

BLOEMEN
Rutger M. Flowers – https://www.rutgermflowers.com/
Na mijn opleiding in New York ben ik Rutger M. Flowers
gestart in 2012. Voor ieder evenement streef ik naar het
creëren van een unieke en persoonlijke beleving die volledig is
afgestemd op de individuele wensen van mijn
opdrachtgevers. Mijn inspiratie haal ik uit mijn vele reizen
naar het Midden-Oosten, Azië en Amerika. Deze invloeden
voeg ik samen met mijn Nederlandse achtergrond wat
resulteert in een unieke stijl. Deze laat zich het beste
omschrijven als elegant en chique.

By Jelle – http://www.bijjelle.nl/

BijJelle Blaricum is dé plek om je sprookje uit te laten komen.
In overleg werken wij aan de bruiloft waar je met unieke
gevoelens op terug kan kijken. Intiem en persoonlijk met
gevoel voor smaak en met respect voor de wensen voor het
bruidspaar. Voor ons is een bruiloft een productie, waar we
met hart en ziel bezig zijn tot in de kleinste details om een
blijvende herinnering te creëren. Tot snel BijJelle Blaricum

Bloemenservice Nederland – https://www.bloemenservicenederland.nl/
Bloemenservice Nederland is een bloemist met passie voor
betoverende creaties. Wij zijn gespecialiseerd in het leveren
van bruidsbloemen door heel Nederland. Verse bloemen,
zijden bloemen en droogbloemen, bij ons ben je aan het
juiste adres! Wil je weten of wij iets voor jou kunnen
betekenen? Maak dan een afspraak voor een
stylingsgesprek bij ons in het atelier of via
(beeld)bellen. Of check de site en maak een wishlist. We
create, you celebrate.

Bloom your Life – https://bloomyourlife.nl/

Sinds 2008 verzorgen wij bloemdecoraties voor Weddings & Events en
werken we op een persoonlijke manier samen met het bruidspaar en
(wedding-)planner. Dit doen wij door kennis te maken bij ons in de
studio, een heldere offerte en een op maat gemaakt decoratieplan. We
brengen jullie wensen met moodboards tot leven en creëren zo een uniek
concept voor jullie bruiloft. Het decoreren van de trouwlocatie kunnen
jullie uit handen geven aan ons en wij zorgen er voor dat alle decoraties
worden bezorgd en geplaatst.

STYLING
Perplexz Fine-Art Wedding designer – https://perplexz.com/

PerplexZ wedding designer is een stylist voor romantische, luxe en
elegante bruiloften. Wij zorgen voor een totaal plaatje en stemmen
alles op elkaar af. Samen met jullie maken wij het moodboard en
zorgen wij dat jullie droombruiloft werkelijkheid wordt.

Set Tables – https://www.set-tables.com/

Met heerlijk eten en goed gezelschap kan een avond eigenlijk al niet
meer stuk, maar prachtig gestylede tafels zorgen voor die extra magie
en de allermooiste herinneringen. Set Tables maakt dat mogelijk! Wij
verhuren unieke, complete tafelstylings voor groepen van 10 tot 100
personen. Onze twee sets - Terra Rosa en Sand & Stone - maken grote
diners intiem en intieme diners groots. Schuif zorgeloos aan en geniet
van een onvergetelijke avond!

Brisked Styled Weddings – https://www.brisked.nl/

Brisked is de place to be voor het omtoveren van trouwlocatie tot een
sfeervolle, gezellige en mooie locatie! We hebben een shop vol met
toffe rentals voor jouw DIY wedding. Ook kan je ons team huren voor
de mooiste stylingklussen inclusief bloemwerk. En hebben we een
webshop voor de mooiste handgemaakte wedding musthaves! We
houden van mooie plaatjes, dat gezellige informele sfeertje en we zijn
hopeloze romantici… We beschikken over alle ingrediënten voor het
creëren van jullie droombruiloft.

FOTOGRAFIE
Eppel Fotografie – https://eppel.nl/

Er zijn al heel veel bruidsparen geweest die voor Eppel
Fotografie gingen als hun trouwfotograaf. Onze unieke en
vaak bekroonde stijl zorgt ervoor dat de foto’s van jullie
beeldscherm spatten en in de prachtige luxe trouwalbums
zoals het hoort bij een professionele trouwfotograaf.
Wanneer jullie echte gave foto’s willen met echte
momenten, glamour, en prachtige nabewerkingen en
unieke ideeën dan zit je goed bij ons als trouwfotograaf!

Bas Uijlings Bruidsfotografie – https://www.basuijlings.com/

In 2020 verkozen tot beste bruidsfotograaf wereldwijd en
erg goed bekend op onze locatie. Bas Uijlings Fotografie &
Film kan naast de mooiste trouwfotografie ook een complete
film verzorgen van jullie huwelijksdag. Dit verloopt ongemerkt
en ontspannen. Met vele honderden bruiloften ervaring over
de hele wereld maken jullie met de keuze voor Bas een keuze
voor hoogstaande kwaliteit en betrouwbaarheid. Vele opties
zoals drone, same day slideshow en exclusieve
handgemaakte Italiaanse albums.

Marion Meyer Photography – https://marionmeyerphotography.com/

Mijn naam is Marion Meyer en ik ben fine-art
bruidsfotograaf. Mijn stijl is licht, romantisch, elegant en
stijlvol. Het liefst fotografeer ik dan ook op mooie, lichte
locaties. Ik ben een enorme romanticus en ik hou van het
vastleggen van de liefde. Maar ook de details van de jurk, de
ringen, een romantisch boeket en natuurlijk de prachtige
locatie. Bruidsparen kiezen mij voor mijn enthousiasme, mijn
opgewektheid, mijn gezelligheid en mijn elegante stijl. Door
mijn jarenlange ervaring bij de KLM, kan ik mensen snel op
hun gemak stellen. Ik hoop jullie snel te ontmoeten.
Lieve groet, Marion

AV Fotoreportages – https://avfotoreportages.nl/

Jullie liefde fotograferen is wat wij het allerliefste doen.
Vanuit een heerlijke relaxte sfeer weten wij te vangen wat je
voor altijd wil bewaren in je hart. Onopvallend mooie emoties
en spontane momenten fotograferen. Wij, Axel & Vivian van
AV Fotoreportages, weten als geen ander hoe belangrijk het
is om bijzondere liefdevolle momenten in je leven op een
creatieve en unieke manier vast te pakken om nooit meer los
te laten. Vol passie en met een eigen(wijze) blik vol
vertrouwen maar vooral... écht!

WEDDING STATIONERY
Stijlvolle Trouwkaarten – https://stijlvolletrouwkaarten.nl/
De meest unieke trouwkaart die past bij deze stijlvolle
trouwlocatie ontwerp je op Stijlvolle Trouwkaarten.nl. Je
kunt een trouwkaartenset maken in één stijl voor de bruiloft:
van Save the Date kaartjes tot en met bedankkaarten. Alle
kaarten zijn naar eigen wens aan te passen. Met onze
unieke producten, materialen en folie maak je altijd stijlvolle
trouwkaarten. Handig om te weten: proefdruk mogelijk
vanaf € 1,- en snel in huis.

La Lettre – https://www.lalettrekalligrafie.nl/
La Lettre is de design boutique voor luxe papierwaren en
uitnodigingen. Vol zorg en aandacht ontwerpen wij luxe
stationery voor bruidsparen die verlangen naar een unieke
beleving en op zoek zijn naar hoogwaardige en unieke
stationery voor hun bruiloft, voor bruidsparen met
waardering voor kunst en design en voor bruidsparen die
houden van prachtige, rijke details. Al sinds 2015 is La Lettre
gespecialiseerd in moderne kalligrafie en het ontwerpen
van wedding stationery.

BRUIDSTAART
Mercuur Patisserie – https://mercuurpatisserie.nl/
Een bruidstaart is iets heel persoonlijks. Ieder bruidspaar
heeft tenslotte andere wensen wat betreft smaak,
uitstraling en omvang. Daarom is bij Mercuur Patisserie
alles mogelijk. Wij vertalen al uw wensen naar een perfecte
bruidstaart.
Wilt u een taart die past bij de kleur van de trouwkaart of het
bruidsboeket? Wij maken bruidstaarten in iedere denkbare
kleur. Decoraties worden stuk voor stuk met de hand
gemaakt in onze patisserie. Oog voor detail, dat vinden wij
belangrijk!

Cake Queen – https://cakequeen.nl/
Op jullie mooiste dag mag natuurlijk een prachtige en
heerlijke bruidstaart niet ontbreken. Naast bruidstaarten is
Cake Queen ook gespecialiseerd in het maken van cupcakes
en sweettables. Tijdens een proeverij bepalen jullie de smaak
en schetsen wij het ontwerp. Alles wordt door ons met veel
liefde, passie en creativiteit voor jullie ontworpen en bereid.
Wat voor wensen jullie ook hebben, eigenlijk alles is mogelijk
en niets is te gek! Wij zijn gek op uitdagingen.

VIDEOGRAFIE
The Adventure Weddings – https://www.theadventure.co/

"Wedding films that make you fall in love all over again”
The Adventure Weddings
Wij creëren een authentieke cinematic trouwfilms voor
verliefde bruidsparen. Onze stijl is romantisch met een
journalistische invalshoek. Tijdens de dag zijn we relaxt en
niet nadrukkelijk aanwezig. Wij zijn Jonah & Merel een foto &
vidografen team. Onze stijl heeft een Amerikaans tintje
omdat zelf ook NL-USA zijn. Ook fotograferen wij en kun je
ons als combi-pakket boeken.

A Beautiful Day – https://www.abeautifulday.com/
Het huwelijk is zo’n belangrijke gebeurtenis tussen twee
mensen en deze wil je de rest van je leven onthouden en
herbeleven. Ons belangrijkste doel is om jullie dag op een
verrassende en authentieke manier te filmen, zonder te
ensceneren. Met 20 jaar ervaring en het filmen van meer dan
800 bruiloften over de hele wereld weet A Beautiful Day op
een ervaren en creatieve manier alle magische momenten
vast te leggen in een trouwclip.

TENTEN
Tentsolutions – https://www.tentsolutions.nl/
Met onze stretchtenten en ivorytenten weten wij iedere keer
weer een bijzondere, sfeervolle en exclusieve setting te
creëren, aangepast aan de omgeving en jullie wensen. Onze
tenten zijn in diverse kleuren en afmetingen te huren zodat
deze in een keur aan concepten zijn toe te passen. Wij zijn niet
seizoensgebonden en plaatsen onze constructies het hele
jaar door. Wij plaatsen tenten door heel Nederland, maar ook
het plaatsen van overkappingen in het buitenland behoort tot
de mogelijkheden.

Tentworx – https://www.tentworx.nl/
Karina, oprichtster en eigenaresse van Tentworx, woonde in
Zuid-Afrika en ontdekte daar de bedoeïenentent. Een
flexibele tent die altijd beschutting bood tegen warmte en
kou. Karina liet zich inspireren door de look and feel van deze
blikvanger en zij leerde van de locals hoe zij hem in
verschillende situaties kon zetten. Met deze eenvoudige en
tegelijkertijd veelzijdige stretchtent trok zij terug naar
Nederland en is de tent al ruim 15 jaar een groot succes op
evenementen en bruiloften.

TROUWRINGEN
Atelier NW – https://www.ateliernw.nl/nl

Mirjam en Ruud zijn gepassioneerde mensen. Volledig met de
hand, maken zij sieraden op het hoogste niveau. Speciale
trouwringen, maar ook andere sieraden. Bijvoorbeeld een
collier of manchetknopen, al dan niet passend bij de ringen.
Deze goudsmeden weten bij ieder persoon en verhaal een
passend ontwerp te maken, dát is hun passie! Zij ontvangen
jullie op afspraak in hun atelier, zodat er alle tijd is om
ongestoord tot jullie droom ontwerp te komen.

Van Hell Juweliers – https://vanhell-juweliers.nl/

Trouwringen uitzoeken doe je natuurlijk samen. Misschien
heb je al een idee wat voor soort ringen het moeten worden.
Maar als je dat nog niet hebt, helpen de experts van Van Hell
Juweliers je met alle liefde. Bij Van Hell Juweliers in
Amersfoort is zelfs een unieke trouwringencorner ingericht
met de mooiste trouwringen van drie absolute topmerken.

HAAR EN MAKE-UP
Beautiful Bride Company – https://www.beautifulbridecompany.nl/

Bij The Beautiful Bride Company/Wedding Directory vind je talentvolle
en ervaren bruidsstylisten. Zij zorgen er voor dat jij op de trouwlocatie of
bij jou thuis op een ontspannen manier kan beginnen aan je trouwdag.
Als je je Bruidskapsel en je Bruidsmake-up door een bruidsstyliste van
The Beautiful Bride Company/Wedding Directory laat verzorgen dan
ben je zeker van een heerlijk ontspannen start van jouw grote dag èn van
een prachtig en lang houdbaar resultaat. Let’s make you a Beautiful
Bride!

Bruid & Beauty Nederland – https://www.bruidenbeautynederland.nl/

Er prachtig uitzien en de hele dag stralen, dat is Bruid en Beauty
Nederland. Door jarenlange ervaring op het gebied van visagie en
haarstyling, kun je naast persoonlijke aandacht, ook professionele
kennis en vakmanschap verwachten. Wij verzorgen de prachtigste
creaties in bruidskapsels en (airbrush) bruidsmake-up, afgestemd op
jouw persoonlijke wensen. We nemen de tijd voor jou als bruid, zodat
je de hele dag zorgeloos kunt stralen. Wij kunnen ook de mooiste
haaraccessoires verzorgen. Check de webshop of maak een keuze
tijdens de proefsessie.

ENTERTAINMENT
LoveSound – https://www.love-sound.nl/
Van een intieme setting bij de ceremonie, tot aan een
sfeervol diner of een sprankelend feest, LoveSound heeft
alles in huis! We geven jullie de keuze uit een gevarieerd
aanbod, die allen staan voor excellente kwaliteit, een
sprankelende uitstraling en verzorging tot in de puntjes. Van
fantastische solozangeressen en zangers, tot sfeervolle
akoestische duo’s en bandjes, strijkerscombo’s of
spetterende DJ acts en bands, we hebben alles in huis om
jullie muzikale dromen te verwezenlijken!

The Piano Bar – https://www.thepianobar.nl/
The Piano Bar is een uniek totaalconcept van een mobiele
bar, live muziek en stijlvolle aankleding. Het ideale instrument
voor jullie bruiloft of evenement. Terwijl de pianist je toezingt
met blues, jazz, pop en soul, wordt in het midden van de
vleugel je drankje bereid. The Piano Bar is een echte eyecatcher en geeft meteen veel sfeer aan je bruiloft of
evenement. Ook te boeken met een contrabassist voor nog
meer swing, of boek onze dj bij om ’s avonds dansend mee af
te sluiten.

Event Fabriek – https://eventfabriek.nl/
Niets is zo persoonlijk als een bruiloft. De sfeer en ambiance
wordt mede neergezet door de muziekkeuze van jullie, het
bruidspaar, en jullie keuze van het live entertainment. Omdat
ieder bruidspaar uniek is en hun eigen wensen heeft, kunnen
we persoonlijk advies geven op het beste live entertainment
voor jullie dag. Met de beste audiovisuele techniek in huis,
kunnen we naast een intieme setting, ook echt een
fantastisch feest verzorgen voor jullie.

Broken White Productions – https://brokenwhite.nl/
Broken White Productions zorgt er voor dat jullie zorgeloos
kunnen genieten van jullie feestavond. Wij werken met een
totaal concept waarbij volop licht en geluid wordt geleverd.
Een eenvoudige oplossing waarbij de sfeer wordt neergezet
die gewenst is. De DJ-show kan uitgebreid worden met live
muziek. Denk bijvoorbeeld aan een zangeres of saxofonist.
Een combinatie van de DJ met live entertainment is zeer
succesvol. Wij vertellen jullie er graag meer over.

Swinging.nl – https://www.swinging.nl/
Gemak, zekerheid & duidelijkheid! Bij artiestenbureau
Swinging.nl richten wij ons op drie belangrijke punten als het
gaat om entertainment voor jullie bruiloft. Wenst u een
entertainment advies op maat? Wij kunnen u perfect
adviseren over alle entertainment mogelijkheden. Of het gaat
om een DJ, liveband of muziek tijdens de ceremonie, het is
allemaal mogelijk. Bel naar 010 2818633 voor een feestelijk
persoonlijk advies of surf naar www.swinging.nl

MEUBILAIR
Heman/BloemBloem – https://www.heman.nl/ en https://www.bloembloem.nl/
Bij Héman en BloemBloem werken we er iedere dag hard aan
om alle verhuurmaterialen klaar te zetten voor uw evenement,
waaronder uw bruiloft. Sinds jaar en dag geldt bij Héman
maar een simpele lijfspreuk: “Het grootste assortiment is onze
basis”. Door ons grote assortiment hebben wij op iedere wens
een antwoord. Maak gebruik van onze producten en kennis,
dan ontzorgen wij u op uw mooiste dag van het leven. Daar
kunt u op rekenen.

TROUWAMBTENAAR
Mooi Trouwen – https://www.mooitrouwen.nl/
De liefde vieren. Een feestje bouwen. Daar hou ik van. Vooral
voor bruidsparen die een persoonlijke ceremonie wensen.
Voor hen kan ik echt van waarde zijn. Mijn stijl, die zich laat
kenmerken door humor, interactie en diepgang, blijkt
namelijk uitstekend bij hun wensen aan te sluiten.
Storytelling zit in mijn genen. Door verhalen op magische
wijze te delen, weet ik een soort van flow te creëren. Graag
doe ik dat ook voor jullie, met een levendige en romantische
ceremonie!

I L S E ceremoniespreker/trouwambtenaar – http://www.ilsedezwart.nl/
Ik ben Ilse. B.A.B.S. en ceremoniespreker. Zijn jullie net even
anders & creatief, en willen jullie met een big smile terug
kijken op jullie trouwceremonie? Dan trouw ik jullie graag.
Samen creëren wij jullie trouwceremonie, op de manier die bij
jullie past. Fris, spontaan, sprankelend, informeel, creatief en
verbindend zijn de woorden die bij mijn stijl passen. Zijn jullie
op zoek naar een persoonlijke trouwceremonie? Ik help en
adviseer je graag!

Mooijenbelofte – https://www.mooijenbelofte.nl/
Trouwen is het moment om naar elkaar de liefde uit te
spreken, in gezelschap van jullie dierbaren. Als
trouwambtenaar/ceremoniespreker, neem ik jullie mee in
jullie verhaal, waar het gevoel van geluk, blijdschap, en
dankbaarheid plaats hebben. Met aandacht, warmte,
spontaniteit en humor, leid ik jullie ceremonie. Een
persoonlijke ceremonie waarin jullie herkend worden, en in
aandacht geluisterd wordt naar de woorden die uitdrukken
wat jullie verbindt. Welkom bij Mooijenbelofte.

