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TROUWEN IN EEN BARN

Trouwen in een echte Amerikaanse barn, hoe tof is dat?! Wij 

mogen ons sinds kort vaste partner noemen van de pop-up city 

Barn. Niks zo leuk als zo’n toffe locatie te mogen stylen. De 

barn heeft van zichzelf al ontzettend veel sfeer, maar met onze 

styling en bloemen maken we het plaatje helemaal compleet.

 

De barn is gebouwd met een origineel houten framewerk en 

wordt in twee dagen opgebouwd. Hij kan in twee lengtes 

worden opgebouwd, 15 of 20 meter. Met zijn  authentiek 

stalen dak,, pengat-verbindingen, houten wandpanelen en een 

prachtige glazen lichtwand geeft de barn meteen sfeer! De barn 

is geschikt voor wel 500 personen, maar kan ook knusser 

worden ingedeeld. 

liefs, 
team happy vintage 

https://pop-upcity.com/the_barn


THE BARN 



STYLING VAN DE BARN

Onze spullen en styling passen perfect bij de uitstraling 
van de barn en daarom mogen wij ons met trots vaste 
partner noemen! Wij zorgen ervoor dat de prachtige 
barn warm en gezellig wordt en dat ieder aspect van 
jullie bruiloft sfeer uitstraalt. Waar moet je aan denken 
bij de styling van de barn? 
 

Authentieke houten tafel en stoelen
Priklichtkabels door de hele barn
Mooie houten barren
Heel veel mooie bloemen
Lichtletters in jullie initialen 
Strobalen als zitjes
Oude wijnvaten als statafels 
Gezellig sfeervolle zitjes 
Een prachtig gedekte tafel 
Kortom; een complete beleving en een 
bruiloft om nooit meer te vergeten!



SPECIFICATIES 

The Barn kan worden opgebouwd in 20m x 12m x 7m 

of 15m x 12m x 7m

The Barn wordt opgebouwd in maximaal 72 uur.

The Barn wordt gebouwd op een stelvloer waardoor hij 

altijd waterpas staat.

The Barn kan worden opgebouwd met of zonder 

zijkanten van 2,5 meter breed per vleugel.

The Barn zal worden opgebouw d.m.v. een 

verreiker/manitou.

Het terrein moet goed toegankelijk zijn voor twee 

vrachtwagen-oplegger combinaties: 15,5 meter lang, 4 

meter hoog en 2,55 meter breed.

All in pakket €19.950 incl meubilair, bloemen en de 

complete styling van de barn



`Styling :

to plan something 

with purpose and 

create it with 

intention



JA WIJ WILLEN

Yeah! Dan plannen we snel een vrijblijvend 

kennismakingsgesprek! Hierin bespreken we al 

jullie wensen en ideeën (en wij zorgen voor 

taart!). 

 

Op basis van dat gesprek maken wij een eerste 

offerte voor jullie!

 

Wij kijken er naar uit om jullie barn wedding 

helemaal fantastisch te maken!
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