Liefde is…….Trouwen ♥
Jullie gaan trouwen! Wat leuk gefeliciteerd met jullie voorgenomen huwelijk.
Wij helpen je graag met het maken van de juiste keuze van jullie bruidsbloemen.
Dit keuze menu helpt jullie op weg bij het vinden van de juiste bloemen en geeft aan welke
mogelijkheden er zijn om jullie dag compleet te maken!
Onze stijl is eigentijds en we houden van kleur en werken graag met bloemen van het
seizoen
Hoe werkt het?
Om jullie te helpen bij het maken van een keuze hebben wij pakketten van bruidsbloemen
samengesteld. Hoe meer wensen jullie hebben hoe uitgebreider jullie bruidsbloemenwensen pakket zal zijn!
Het bied een kijk in wat mogelijk is en wat dan de kosten zijn.
		A)
		B)
		C)
		D)
		
E)
		F)

Liefde is…..PUUR met 3 bloemenwensen
Liefde is…..TEDER met 5 bloemenwensen
Liefde is…..BLOEMRIJK met 6 bloemenwensen
Liefde is…..HARTSTOCHT met 8 bloemenwensen
Liefde is…...Ook voor de kleine portemonnee
Liefde is….. ZELF KIEZEN!

De kleuren thema’s
Wij hebben 5 kleurenthema’s waaruit je kunt kiezen:
Kleurrijk sprankelend: Dit is een frisse bonte kleurstelling
Smaakvol Wit: Rustige setting met wit en off White tinten met mooi groen
Sunset: Warme kleurcombinatie wat oranje, geel en rood tinten met vleugje roze
Monet: Als een schilderij met pastelkleuren, de kleuren van het licht
DUO: Twee kleurtinten die mooi bij elkaar aansluiten bijvoorbeeld blauw & wit

Extra bloemenwensen?
Wil je extra bloemsoorten kiezen of juist bepaalde bloemen uitsluiten, kan zeker. De extra
kosten zijn €24,50
Hieronder volgt een uitleg over de verschillende Bruidsbloemenpakketten.
Maak je keuze:
Keuze A) Liefde is…..PUUR met 3 bloemenwensen
Met dit bruidsbloemenpakket heb je een mooie aankleding van jullie trouwdag, de basis
voor een onvergetelijke dag.
Wat zit hier allemaal in:
1) Een prachtig handgebonden bruidsboeket
2) Een Bruidegomcorsage
3) 2 boeketten small in een vaas voor decoratie in huis of feestlocatie
Jullie mogen 3 voorkeursbloemen aangeven die je graag in het bruidsboeket verwerkt wilt
hebben. Wij gaan deze speciaal voor jullie bestellen en zo hebben wij ook een beeld van
wat jullie mooi vinden.
Kies een kleuren thema: Kleurrijk Sprankelend, Smaakvol Wit, Sunset, Monet of Duo.
Kosten voor dit pakket zijn €200 (exclusief borg leenvazen en bezorgkosten).

♥
Keuze B) Liefde is…..TEDER met 5 bloemenwensen
Met dit bloemenpakket ben je verzekerd van bruidsbloemen in diverse variaties en is er
ook meer bloemdecoratie op de trouw & feest locatie.
1) Een prachtig handgebonden bruidsboeket
2)Een bruidegomcorsage
3) Een boeket large in leenvaas als decoratie
4) Een boeket medium als decoratie
5) 10 tafel decoratie in flesje (bruikleen)
Jullie mogen 3 voorkeursbloemen aangeven die je graag in het bruidsboeket verwerkt wilt
hebben. Wij gaan deze speciaal voor jullie bestellen en zo hebben wij ook een beeld van
wat jullie mooi vinden.
Kies een kleuren thema: Kleurrijk Sprankelend, Smaakvol Wit, Sunset, Monet of Duo
Kosten voor dit pakket zijn €300 (exclusief borg leenvazen en bezorgkosten).

Keuze C) Liefde is…..BLOEMRIJK met 6 bloemenwensen
1) Een prachtig bruidsboeket handgebonden
2) Een bruidegomcorsage
3) Een boeket large als decoratie in leenvaas
4) Twee boeketten medium als decoratie in leenvaas
5) 20 tafel decoraties in flesjes (bruikleen)
6) 10 gastencorsages met speld
Jullie mogen 3 voorkeursbloemen aangeven die je graag in het bruidsboeket verwerkt wilt
hebben. Wij gaan deze speciaal voor jullie bestellen en zo hebben wij ook een beeld van
wat jullie mooi vinden.
Kies een kleuren thema: Kleurrijk Sprankelend, Smaakvol Wit, Sunset, Monet of Duo
Kosten voor dit pakket zijn €450 (exclusief borg leenvazen en bezorgkosten).

♥
Keuze D) Liefde is…..HARTSTOCHT met 8 bloemenwensen
1) Een prachtig Handgebonden bruidsboeket
2) Een bruidegomcorsage
3) twee bruidsmeisje boeketjes
4) Twee boeketten large in leenvaas
5) Twee boeketten medium in leenvaas
6) 30 tafel decoraties in flesjes (bruikleen)
7) 20 gastencorsages met speld
Jullie mogen 3 voorkeursbloemen aangeven die je graag in het bruidsboeket verwerkt wilt
hebben. Wij gaan deze speciaal voor jullie bestellen en zo hebben wij ook een beeld van
wat jullie mooi vinden.
Kies een kleuren thema: Kleurrijk Sprankelend, Smaakvol Wit, Sunset, Monet of Duo
Kosten voor dit pakket zijn €750 (exclusief borg leenvazen en bezorgkosten).

Keuze E) Liefde is…...Ook voor de kleine portemonnee
Wil je een kleiner budget besteden en wil je toch een leuk bruidsboeket? Kies dan voor
het budgetganzenbord. Je hoeft van te voren niet langs te komen. Kom op je trouwdag
binnenlopen en kies uit ons ruime assortiment bloemen je kleuren en bloemsoorten en wij
maken direct binnen 10 minuten een handgebonden bruidsboeket. Klaar terwijl je wacht!
De prijsklasse is vanaf €35,00 Doordat we niet speciaal bloemen hoeven te bestellen kunnen we je dit boeket voor deze prijs aanbieden. Je mag ook een dag eerder langskomen,
dan maken wij het boeket en zetten het klaar en hoef je het op jullie trouwdag alleen maar
op te halen!

♥

Keuze F) Liefde is….. ZELF KIEZEN
Hier kun je alle prijzen vinden van wat wij kunnen maken aan bruidsbloemen en decoraties. Op deze wijze kunnen we geheel naar jullie wensen de bloemdecoraties samenstellen. Hebben jullie een bloemenwens die er niet bij staat? Vraag het ons, wij kunnen bijna
alles!

♥♥♥♥
♥ Handgebonden Bruidsboeket
Dit is een boeket gemaakt van bloemen die jullie uitkiezen en waarvan wij er een prachtige
creatie van maken. De bloemstelen werken wij af met touw en of lint.
Dit vormt het handvat. Vanaf €95
♥ Bruidsboeket Draadgebonden & Lijmtechniek

Draadgebonden is een ambachtelijke en bewerkelijke techniek om een bruidsboeket te
maken. Iedere bloem wordt apart op draad gezet en vervolgens samen gebonden. Hierdoor is het mogelijk om bijvoorbeeld een waterval boeket te maken. In combinatie met
lijmtechniek zijn vele creaties mogelijk. Vanaf €195,00

♥ Bruidegomcorsage

Aangepast qua stijl en kleur aan het bruidsboeket. Vanaf €12,50

♥ Gastencorsage’s

Aangepast aan de kleuren van het bruidsboeket, met speld
(magneet corsage’s €2,00 duurder) Vanaf €6,95

♥ Bruidsmeisje

Een mini boeket in de stijl van het bruidsboeket. Vanaf €25,00

♥ Stoeldecoraties
Dit zijn hangers waar een mooie bloem verwerkt kan worden. Dit vastgezet met een lint.
Vanaf €11,50
♥ Boeket in Leenvaas
Deze boeketen gemaakt in stijl en kleuren van de bruidsbloemen, kunnen als decoratie
geplaats worden op de trouwlocatie dit geeft extra sfeer en maakt het extra feestelijk!
Small €25, Medium €50, Large €75, XLarge €100
Exclusief kosten borg voor een vaas
♥ Een replica Bruidsboeket om te gooien naar je gasten als jullie wegrijden!

Een eenvoudige kleinere replica van jullie bruidsboeket, zodat je het ’echte’ boeket lekker
zelf mee kan nemen! Vanaf €30

♥ Haarcorsage

Vaak gemaakt op een haarkam, Kan bijvoorbeeld met fijn gipskruid of kleine bloemen
gemaakt worden. Vanaf €12,50

♥ Strooiblaadjes

In de kleuren van jullie bruidsboeket €25,00 per mandje (mandje in bruikleen)

♥ Autotoef

Dit is een bloemdecoratie die gemaakt is in een speciale ondergrond en daar aan vast zit
een zuignap. Deze kan zo op de motorkap worden vastgezet. Vanaf €85

♥ Vaasjes op tafel

Dit zijn kleine glasvaasjes/ flesjes gevuld met bloemen die passen bij jullie keuze: vanaf
€6,50 per vaasje/flesje (bruikleen)

♥ Bloemdecoraties op feestlocatie

Op dit gebied is er heel veel mogelijk. In een persoonlijk gesprek bespreken we graag
jullie bloemenwensen en maken een passende offerte.

♥ Onze Voorwaarden
• Zodra wij jullie bruidsbloemenwensen invulformulier hebben ontvangen, zullen wij deze
bevestigen, en u ontvangt een factuur van een aanbetaling van 35% van het totaal bedrag. Zodra deze is betaald is de aanvraag definitief. Na de bruiloft ontvangt u de restant
factuur van 65% van het totaalbedrag. (Alle bedragen zijn inclusief BTW vermeld.)
• Als jullie een specifieke offerte willen kijk dan ook eerst even bij onze Royal Butler gans,
hier zie je alle afzonderlijke prijzen en kan je al een aardig beeld vormen van de te verwachten kosten.
• De leenvazen hebben een borg van €3.00 per vaas deze word na terug brengen en gecontroleerd op schade en wordt de borg aan jullie teruggestort.
• De bezorgkosten worden apart berekend aan de hand van jullie wensen en aantal bezorg locaties. Wij werken met een bezorgdienst of je kunt kiezen dat een bloemist van
ons team de bloemen komt brengen. Als voorbeeld een adres in Den haag is €15,00 via
de bezorgdienst.(dit zijn maximaal 5 bruidsdecoraties, dus bijvoorbeeld bruidsboeket,
bruidegomcorsage, 2 boeketten in vaas, gastencorsages) Als een bloemist van ons team
komt op 1 adres in Den Haag is er geen beperking in het aantal bruidsdecoraties en zijn
de kosten €45,00

♥

