
Brochure 
Pure weddings

Simple beautiful weddings

Creating unforgettable moments



Jullie huwelijksdag
 

Een dag waarop jullie in de belangstelling staan en dit
samen vieren met jullie lievelingsmensen. 

 
Een dag waarop jullie geen zorgen hebben en alles loslaten.

Alleen maar 1 ding doen: GENIETEN
 

Laat het een dag zijn waarop jullie jullie eigen ding doen en
laat het geweldig, gek, mooi, onvoorstelbaar en

onvergetelijk zijn.



OVERZICHT DIENSTEN

E E N  G I D S  V O O R  M I N D E R  Z O R G E N  O P  J U L L I E  D A G
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Wedding planner

Ben je ten huwelijk gevraagd en komt
er nogal veel op jullie af bij de

organisatie? Willen jullie
professioneel advies en hulp van een

wedding planner?
 

Dan kan ik jullie als wedding planner
helpen bij de organisatie van A tot Z

 
Ik zorg ervoor dat jullie dag een
topdag wordt om nooit meer te

vergeten en dat jullie alleen maar
hoeven te genieten zonder zorgen.

❤ 



❥ Huwelijksleveranciers zoeken

❥ Moodboard opmaken

❥ Locatiebezoek 

❥ Styling van de locatie, cozy hoekjes,
de ceremonie, tafelstyling

❥ Draaiboek opmaken

Wat houdt dit in?

❥ Opvolging met de leveranciers

❥ Coördinatie opbouw en afbraak 

❥ Opvolgmeetings + tips & advies
geven

❥ Coördinatie op jullie
huwelijksdag



FORMULES

INTIEM

Tot 50 personen

BIG PARTY
 

vanaf 100 personen

GEZELLIG DRUK

van 50-100 personen

REGIO BRUSSEL,  OOST- &
WEST-VLAANDEREN

prijs voor overnachting(en)

Prijs: vanaf €2500

Prijs: vanaf €2750



Wedding
coordinator

Als ceremoniemeester zorg ik ervoor
dat op jullie dag alles van een leien

dakje verloopt, ben ik de
contactpersoon voor de

huwelijksleveranciers en jullie gasten,
zorgen we samen voor een draaiboek

en geef ik in het proces naar jullie
huwelijksdag ook nog tips & advies. 

 
Jullie hoeven alleen maar te genieten

van jullie dag!

❤ 



❥ Locatiebezoek 

❥ Draaiboek opmaken

❥ Coördinatie op jullie huwelijksdag

Wat houdt dit in?

❥ Opvolging met de leveranciers

❥ Coördinatie opbouw en afbraak 

❥ Opvolgmeetings

Prijs: vanaf €1350



Wedding styliste

Hebben jullie een toplocatie
gevonden voor jullie huwelijk en

willen jullie deze aankleden?
 

Pure weddings kan helpen voor de
styling van de locatie, maar ook van

de kerk of ceremonie en andere
hoekjes op de locatie. Dit steeds in

samenwerking met huwelijksfloristen.
 

❤ 



Wat houdt dit in?

❥ Opvolging met de leveranciers

❥ Coördinatie opbouw en afbraak 

❥ Opvolgmeetings

Prijs: vanaf €1500

❥ Leveranciers voor de styling
zoeken

❥ Moodboard opmaken

❥ Locatiebezoek 

❥ Styling van de locatie, cozy hoekjes,
de ceremonie, tafelstyling



rentals &
lasercut

Op zoek naar decoratiemateriaal
voor jullie (intiem) huwelijk? 

I'm your girl!
 

Check de Rental  brochure, stuur een
mailtje en vermeld jullie

huwelijksdatum en welk materiaal
jullie zouden willen huren. 

 
Zo kan ik bekijken of dit mogelijk en

nog beschikbaar is.

❤ 



creating
moments

Voor al de mooie momenten zoals
een huwelijksaanzoek, elopement,

vow renewal, een picknick,
communie, babyshower, vrijgezelle,...

❤ 

Prijs op aanvraag



NEXT STEPS

E E N  G I D S  V O O R  M I N D E R  Z O R G E N  O P  J U L L I E  D A G



We hebben een gezellige babbel
om aan te voelen of er een klik is.
Zo wordt er ook besproken wat

jullie verwachtingen zijn, hoe
jullie huwelijksdag er zal uitzien
en waar Pure weddings bij kan

helpen. 

Kennismakingsgesprek



inbegrepen

❥ uurloon
❥ locatiebezoek
❥ opvolgmeetings

niet inbegrepen

❥ opbouw & afbraak
❥ extra uren
❥ verhuur materiaal
❥ transportkosten

De prijs is altijd op maat en is een schatting.

prijs



Na het gesprek volgt dan een
voorstel met alles wat besproken is
tijdens het gesprek samen met de
Algemene Voorwaarden, GDPR-

document en een moodboard.

voorstel & overeenkomst



We starten met het maken van een
moodboard, budgetoverzicht, locaties,

huwelijksleveranciers, draaiboek,...
 

Alles wordt in de tool Plan2Wed
opgenomen om onze communicatie in 1

platform te hebben.

Akkoord
Eenmaal akkoord , kan de overeenkoms

ondertekend worden en volgt er een
voorschotfactuur.

❤ 



Interesse?
 

Let's meet!

Annick Luyten
annick@pureweddings.be

pureweddings.be
+32 472 55 64 09


