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Inleiding
Eindelijk is het zover: je gaat trouwen! Natuurlijk moet jullie trouwdag de mooiste
dag van jullie leven worden.
Weddingplanner in huren?
Het liefst organiseer je je bruiloft helemaal zelf, maar ervaar je zo min mogelijk
stress op de grote dag. Logisch! Ik, Marlene help jullie hier graag bij.
Wat kan Strik erop events voor jou betekenen?
Van hulp in aanloop naar de bruiloft tot aan hulp op de dag zelf: ik help je graag uit
de brand.
Ik help met de samenstelling van het draaiboek, de begeleiding van de gasten en
ben het aanspreekpunt voor alle leveranciers. Jullie hoeven vrienden en familie niet
lastig te vallen met deze eervolle, maar toch ook vaak belastende taak, want ik
neem dit uit handen.
Ik ga professioneel aan de slag en zorg voor de juiste begeleiding. Zo kunnen jullie
optimaal genieten van de grote dag, zoals het hoort!
Neem contact op voor een kennismakingsgesprek.
Kidsclub op je bruiloft?
Willen jullie kinderen uitnodigen op de grote dag zelf? Dan is een kidsclub een goed
idee.
Waarom een kidsclub? Je vindt het belangrijk dat iedereen een leuk, mooi en
onvergetelijke dag heeft. Zo kunnen de ouders genieten van elk moment en zich
focussen op jullie. En met de kinderen wordt er tijdens de bruiloft spelletjes gedaan,
buiten gespeeld (indien mogelijk), geknutseld en begeleid. Ik zorg voor begeleiders
om de kidsclub draaiende te houden.
Bridal shower organiseren?
Wil je iets bijzonders doen tijdens jouw vrijgezellenfeest? Dan kun je bij Strik erop
events terecht voor een bridal shower.
Huwelijksjubileum te vieren?
Ook bij een huwelijksjubileum help ik jou graag!
Wat kosten deze extra's voor je bruiloft georganiseerd door Strik erop events?
Er is keuze uit verschillende soorten pakketten, zodat er altijd wel iets voor jou bij
zit. De pakketten zijn opgedeeld in twee categorieën: Bridal shower en
huwelijksjubileum. De kosten van de kidsclub valt onder het pakket 'op maat
gemaakt'.
Bekijk alle pakketten hieronder.
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Thema’s
Bridal shower thema’s
De bridal shower pakketten 1 t/m 3 zijn beschikbaar in vier verschillende thema’s.
Bij reserveren graag aangeven in welk thema jij het bridal shower pakket wilt. Hierbij
een impressie* van de vier thema’s.
*Onderstaande foto’s zijn impressie foto’s. Niet alle artikelen die hierop te zien zijn, worden
geleverd in de pakketten. Bekijk de pakketten voor meer informatie over de artikelen.

1. Mint to be

2. Team bride
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3. Pastel perfection

Bron: Gettingpersonal

4. I DO crew

Bron: Weddingdeco

Zit de thema die jij graag wilt er niet bij? Kies dan voor pakket ‘op maat gemaakt’ en
dan bespreken we samen jouw wensen.
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Pakketten
Bridal shower pakketten
Pakket 1 – Bridal shower box
Vanaf 10 personen
Keuze uit de vier thema’s. (Zie hoofdstuk; Thema’s)
Wat zit er in de bridal shower box?
• Handleiding
• Decoratie ruimte in gekozen thema
o Ballonnen
o Vlaggen (verschillende soorten)
o Overige decoratie
• Wegwerpservies voor 10 personen
o Borden
o Bekers
o Servetten
o Tafelkleed
o Bestek
o Confetti
• Spelletjes voor 10 personen
o Zeven verschillende spellen + materiaal
• Vrijgezellen accessoires voor 10 personen
o Sjerp bruid
o Accessoires gasten
Komen er meer dan 10 personen? Wat leuk! Ieder extra persoon is €15,- p.p.

Vanaf €200,- *
*Inclusief 21% BTW & verzending
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Pakket 2 – Pak je gemak
Vanaf 15 personen
Keuze uit de vier thema’s. (Zie hoofdstuk; Thema’s)
• Handleiding
• Decoratie ruimte
o Ballonnen
o Vlaggen (verschillende soorten)
o Overige decoratie
• Wegwerpservies voor 15 personen
o Borden
o Bekers
o Servetten
o Tafelkleed
o Bestek
o Confetti
• Spelletjes voor 15 personen
o Zeven verschillende spellen + materiaal
• Vrijgezellen accessoires voor 15 personen
o Sjerp bruid
o Accessoires gasten
• Opbouw van decoratie
• Afbouw van decoratie
• Bedankje gasten voor 15 personen
o Keuze uit vier bedankjes (Zie hoofdstuk; Bedankje gasten)
Komen er meer dan 15 personen? Wat leuk! Ieder extra persoon is €20,- p.p.
Extra’s opties:

Bridal shower taart vanaf €45,Sweettable vanaf €112,50
Helium ballonnen vanaf €35,Uitnodiging handgemaakt vanaf €1,50 p.p. (Zie; Uitnodiging)

Vanaf €400,-*
* Inclusief 21% BTW
* Exclusief reiskosten buiten Wassenaar (€0,25 per gereden km heen & terug)
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Pakket 3 – Aan alles is gedacht
Vanaf 20 personen
Keuze uit de vier thema’s. (Zie hoofdstuk; Thema’s)
• Decoratie ruimte in gekozen thema
o Helium ballonnen
o Vlaggen (verschillende soorten)
o Overige decoratie
• Wegwerpservies voor 20 personen
o Borden
o Bekers
o Servetten
o Tafelkleed
o Bestek
o Confetti
• Spelletjes voor 20 personen
o Zeven verschillende spellen + materiaal
• Vrijgezellen accessoires voor 20 personen
o Sjerp bruid
o Accessoires gasten
• Opbouw van decoratie
• Hulp / gastvrouw tijdens het feest (3 uur)
• Afbouw van decoratie
• Bedankje gasten voor 20 personen
o Keuze uit vier bedankjes (Zie hoofdstuk; Bedankje gasten)
• Bridal shower taart voor 20 personen
• Sweettable voor 20 personen
• Gastenboek
Komen er meer dan 20 personen? Wat leuk! Ieder extra persoon is €25,- p.p.
Extra’s opties:

Uitnodiging handgemaakt vanaf €1,50 p.p. (Zie; Uitnodiging)

Vanaf €950,-*
* Inclusief 21% BTW
* Exclusief reiskosten buiten Wassenaar (€0,25 per gereden km heen & terug)
* Exclusief €100,- borg. Dit wordt een dag na het feest teruggestort, indien er geen
schade is gemaakt.
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Huwelijksjubileum pakketten
Pakket 1 – Pak je gemak
Vanaf 15 personen
Dit pakket is beschikbaar in thema naar keuze.
• Decoratie ruimte
o Helium ballonnen
o Vlaggen (verschillende soorten)
o Overige decoratie
• Wegwerpservies voor 15 personen
o Borden
o Bekers
o Servetten
o Tafelkleed
o Bestek
o Confetti
• Opbouw van decoratie
• Afbouw van decoratie
Komen er meer dan 15 personen? Wat leuk! Ieder extra persoon is €15,- p.p.
Extra’s opties:

Huwelijksjubileum taart vanaf €45,Sweettable vanaf €112,50
Bedankje gasten vanaf €2,50 p.p.
àKeuze uit vier bedankjes (Zie hoofdstuk; Bedankje gasten)

Vanaf €300,-*
* Inclusief 21% BTW
* Exclusief reiskosten buiten Wassenaar (€0,25 per gereden km heen & terug)
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Pakket 2 – Aan alles is gedacht
Vanaf 20 personen
Dit pakket is beschikbaar in thema naar keuze.
• Decoratie ruimte in gekozen thema
o Helium ballonnen
o Vlaggen (verschillende soorten)
o Overige decoratie
• Wegwerpservies voor 20 personen
o Borden
o Bekers
o Servetten
o Tafelkleed
o Bestek
o Confetti
• Opbouw van decoratie
• Hulp / gastvrouw tijdens het feest (3 uur)
• Afbouw van decoratie
• Bedankje gasten voor 20 personen
o Keuze uit vier bedankjes (Zie hoofdstuk; Bedankje gasten)
• Huwelijksjubileum taart voor 20 personen
• Sweettable voor 20 personen
Komen er meer dan 20 personen? Wat leuk! Ieder extra persoon is €20,- p.p.

Vanaf €850,-*
* Inclusief 21% BTW
* Exclusief reiskosten buiten Wassenaar (€0,25 per gereden km heen & terug)
* Exclusief €100,- borg. Dit wordt een dag na het feest teruggestort, indien er geen
schade is gemaakt.
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Bruiloft pakket
Pakket – Op maat gemaakt
•
•
•
•
•
•
•

Zit jouw thema er niet bij?
Heb je zelf een idee?
Wil je een van bovenstaande pakketten, maar net iets anders?
Heb je alleen hulp nodig bij bijvoorbeeld de styling?
Wil je een kidsclub tijdens de bruiloft?
Heb je een ceremoniemeester nodig?
Wil je een weddingplanner in huren?

Met dit pakket gaan we samen aan de slag. Volledig aangepast aan de wensen die jij
hebt.
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Extra’s
Bridal shower bedankje gasten
Bij de bridal shower pakketten 2 (Pak je gemak) & 3 (Aan alles is gedacht) zijn
bedankjes voor de gasten inbegrepen. Je kunt kiezen uit één van onderstaande vier
bedankjes. Bij reserveren graag aangeven welk bedankje jij graag wilt hebben.
Hierbij een impressie* van de vier soorten bedankjes.
*Onderstaande foto’s zijn impressie foto’s. Het kan iets afwijken van de foto.

1. Mani thanks
Inhoud: Nagellak met een kaartje eraan, waarop staat: ‘Mani
Keuze uit:
Kleur nagellak: naar keuze

Bron: Etsy
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thanks’.

2. From my shower to yours
Inhoud: Glazen potje met kurk dop gevuld met scrub korrels. Aan het potje hangt
een kaartje met daarop: ‘’A gift from my shower to yours.’’
Keuze uit:
Vulling scrub geur: roos (roze korrels), eucalyptus (groene korrels), neutraal,
coolwater (blauwe korrels), kokos (witte korrels).

Bron: invitedtoo
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3. Mint to be
Inhoud: Aluminium blikje gevuld met pepermunt hartjes. De blikjes hebben een
etiket met daarop: Bridal shower (naam bruid), mint to be, bedankt!

Bron: bedankjes.nl
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4. S’more love
Inhoud: Kaakjes, chocolade en marshmallow omhuld in plastic met daaraan een
kaartje waarop staat ‘S’more love’.

Bron: Wilkie blog
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Huwelijksjubileum bedankje gasten
Bij huwelijksjubileum pakket 2 (Aan alles is gedacht) zijn bedankjes voor de gasten
inbegrepen. Je kunt kiezen uit één van onderstaande vier bedankjes. Bij reserveren
graag aangeven welk bedankje jij graag wilt hebben. Hierbij een impressie* van de
vier soorten bedankjes.
*Onderstaande foto’s zijn impressie foto’s. Het kan iets afwijken van de foto.

1. Thank you for popping by
Inhoud: Plastic beker met deksel gevuld met popcorn. Voorzien van een kleine
sticker op de deksel en een grote sticker op de beker. Op de sticker staat: ‘’Thank
you for popping by. (Namen van het bruidspaar)
Keuze uit:
Smaak popcorn: zoet of zout

Bron: bedankjes.nl
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2. Brandende liefde
Inhoud: Een glazen kaarshouder met de namen van het bruidspaar & datum.
Exclusief waxinelichtje.
Keuze uit:
Datum: trouwdatum of huwelijksjubileumdatum

Bron: bedankjes.nl
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3. Let love grow
Inhoud: De brandende liefde plant in een bewaarblik met label (namen bruidspaar &
datum). In het blikje zit een compleet kweeksetje om je eigen brandende liefde
plant te kweken.
Keuze uit:
Datum: trouwdatum of huwelijksjubileumdatum

Bron: bedankjes.nl
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4. Mint to be
Inhoud: Aluminium blikje gevuld met pepermunt hartjes. De blikjes worden voorzien
van een etiket met daarop: (naam bruidspaar), mint to be, bedankt!

Bron: bedankjes.nl
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Bridal shower uitnodiging
Als extra optie is er de bridal shower uitnodiging (exclusief envelop). Hoe leuk is het
om op een speciale manier uitgenodigd te worden voor een bridal shower. Voorpret
gegarandeerd.
De uitnodigingen worden van stevig papier, in A5-formaat door mij gemaakt. Wat ik
nodig heb van jou, is de informatie over de bridal shower. Zodra de uitnodigingen
klaar zijn, kunnen deze worden opgehaald of worden opgestuurd (+ verzendkosten).
Het enige wat jij nog hoeft te doen, is de uitnodiging in een geadresseerde envelop
te stoppen en te versturen naar de genodigden.
Tip: Voeg wat confetti in de enveloppen!
Er is keuze uit de volgende uitnodigingen:

1. Trouwjurk
Kleur boventop & lint naar keuze. Met of zonder tule.
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2. Verlovingsring
De ring wordt goud of zilver (niet zwart, zoals foto hieronder). Kleur steen naar
keuze.
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Contact
Heb je interesse in één van bovenstaande pakketten? Klik dan op de website bij het
desbetreffende pakket op ‘RESERVEER NU’ of ‘NEEM CONTACT OP’.
Lukt dat niet? Neem dan contact op via onderstaande gegevens.
Ik hoop snel wat van je te mogen horen!
Feestelijke groet,

Marlene van der Wel
Strik erop events

Telefoonnummer: +31614238122
E-mail: info@strikeropevents.nl
Website: www.strikeropevents.nl
Volg mij ook op social media
Facebook, Instagram & Pinterest
[@strikeropevents]
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