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JULLIE GAAN TROUWEN

Jullie gaan trouwen! Supertof, maar het organiseren en regelen van een bruiloft is doorgaans heel
veel werk. Er komt een hoop bij kijken, en er is zoveel te kiezen! Waarschijnlijk hebben jullie al
wel een idee over hoe jullie bruiloft eruit moet zien. Maar hoe realiseer je dat? Hoe zorg je dat
het een bruiloft wordt die perfect bij jullie past?
Happy Vintage helpt jullie. Wij vinden het belangrijk om met jullie alles door te spreken, jullie
persoonlijke verhaal los te peuteren, aan te voelen wat jullie mooi vinden en te bepalen wat bij
jullie past. We maken er een kloppend plaatje van.
We creëren de juiste sfeer, bedenken persoonlijke details en houden overzicht. We ontwerpen,
maken, sjouwen, stylen coördineren en ruimen alles weer op. Zodat jullie je kunnen focussen op
dat wat echt belangrijk is: de liefde!
In dit informatie pakket leggen we alles uit over hoe we te werk gaan bij een styling,
wat er allemaal bij komt kijken, wat het kost en wat jullie van ons kunnen verwachten! Zo is alles
helder, en kunnen jullie een weloverwogen keuze maken in het kiezen van wel of geen stylist op
jullie bruiloft. En besluiten jullie om het toch niet te doen, dan kunnen jullie natuurlijk ook nog
altijd spullen los huren voor jullie bruiloft.

liefs,
team happy vintage

WAAROM EEN STYLISTE?
Misschien is een stylist niet het eerste waar je aan denkt bij het organiseren van jullie
bruiloft. Sommige mensen denken dat je de aankleding van je bruiloft ‘wel even
makkelijk zelf regelt’. Maar styling is veel meer dan alleen wat vlaggetjes ophangen en
de tafel mooi dekken.
Als wij de styling van jullie grote dag op ons nemen, dan zorgen we dat alles klopt. Dat
het echt jullie bruiloft wordt, met persoonlijke en unieke decoratie, die een sfeer uitstraalt
die past bij wie jullie zijn en waar jullie voor staan.
We gaan aan de slag met kleuren en materialen, met plattegronden en kleine details en
zorgen dat de styling past bij de locatie die jullie hebben gekozen en dat het geen
wirwar van losse elementen worden. Het is ten slotte een bruiloft en geen themafeest ;).
We zorgen ervoor dat alles op tijd geregeld is, dat spullen en items aanwezig zijn, en
we bouwen uiteraard alles voor jullie op en komen het de dag na de bruiloft ook weer
opruimen. Dit betekent voor jullie vooral genieten zonder stress.
Door een stylist in de arm te nemen ontzie je ook jullie vrienden en familie, ook zij kunnen
van tevoren en tijdens de dag zelf genieten van jullie én van al het moois om hen heen!
En wil je alles onder 1 dak en ook hulp bij de coördinatie van jullie bruiloft dan kunnen
we ook daarvoor zorgen. We zorgen dan dat alle andere onderdelen naast de styling
ook goed geregeld worden en jullie op de dag zelf nergens meer naar om hoeven
kijken.
Dus waarom een stylist? Geen stress, een kloppend plaatje en een bruiloft die bij jullie past.
Need we say more? Dat doen onze lieve bruidsparen van afgelopen jaren wel…

AMY & DANIEL
"Styling nodig voor jullie bruiloft? Dan zijn jullie bij
Happy Vintage aan het juiste adres. Joske is
creatief, voelt haarfijn aan waar jullie naar op zoek
zijn en vertaalt samen met haar fantastische team
de droom die jullie hebben naar werkelijkheid. En
als jullie dan foto's terugkijken van de bruiloft kun
je dus bijna niet geloven dat het er echt zó mooi uit
zag. Maar het zag er dus echt zó mooi uit. Echt."

ADELINE & KAREL
" Een bedrijf met een hart! Joske en haar team
maken van jouw huwelijk een plaatje, en doen
dat met een glimlach op het gezicht! Een must op
jouw huwelijk!"

SHIRAZ & LISANNE
" Een gigantische kale filmstudio hebben Joske
met haar team weten om te toveren tot een
magische knusse ruimte die mooier was dan
we óóit hadden kunnen bedenken! Door de
oneindige creativiteit en geweldig gevoel voor
styling en mooie dingen is onze foodtruckfestival-droom uitgekomen. In de grote ruimte
hebben ze precies het informele festival
sfeertje weten te creëren wat we wilden,
gemixt met een schitterende intieme ceremonie
setting. Door onze gasten zijn er misschien wel
1000 foto's gemaakt bij de back-drop, zo
mooi was 'ie. Geen verrassing dat de meeste
complimentjes over onze bruiloft over de
aankleding gingen. Joske, dankjewel voor
alles! Je bent een topper!"

ROBIN & MEIDAN
" Na onze eerste afspraak met Joske, de
eigenaresse, wisten we meteen dat onze bruiloft
bij haar in goede handen was. En terecht! Ze had
goede ideeën en dacht overal aan. Het zag er
precies uit zoals wij in gedachten hadden,
misschien zelfs nog beter."

investering
Ontwerp

Het ontwerppakket bestaat uit:

Het stylingspakket bestaat uit:

• Achterhalen wat jullie willen en wat
bij jullie past.
• Brainstorm en advies over
dagindeling/tijden/planning
• Meedenken over eventuele locaties
• Bedenken persoonlijke details
• De leukste leveranciers uit ons netwerk
• Ideeën voor de sfeer/uitstraling
• Tips & tricks praktische zaken
• Compleet Moodboard & ontwerpplan
• Kleine korting op onze huurmaterialen

€450,-

Ontwerp, Styling &
Coördinatie

Ontwerp & Styling

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Alle onderdelen uit het ontwerp pakket
3 a 4 meetings bij ons op kantoor
Locatiebezoek
Moodboard
Stylingplan
Onbeperkt app/mail contact
Styling locatie (s)
Styling ceremonie/diner/feest
Op & afbouwkosten

Het styling & coördinatie pakket bestaat
uit:
• Alle onderdelen uit het ontwerp & styling
pakket
• Budget bewaking
• Onbeperkt aantal meetings
• Compleet draaiboek
• Contact en aanspreekpunt leveranciers
• Coördinatie tijdens de dag zelf

vanaf €2400,*alle prijzen zijn incl btw, excl bloemen, materiaalkosten en reiskosten.
Wil je alleen los tafelstyling of ceremoniestyling dan geldt een uurtarief van €65,00

vanaf €3700,-

VEELGESTELDE
VRAGEN
// Waarom kiezen we Happy Vintage voor de styling
van onze bruiloft?
Er zijn best wel veel stylisten die jullie bruiloft kunnen
omtoveren tot een prachtig plaatje. Er zijn er echter niet zo
veel die zo’n groot assortiment eigen spullen hebben. Doordat
we veel zelf in huis hebben zijn we erg flexibel en bespaar je
een hoop kosten. Maar los van het praktische aspect, zijn we
vooral erg goed in wat we doen! Het allerbelangrijkste is voor
ons de klik met het bruidspaar, en gaan we altijd voor een
echt persoonlijke bruiloft die bij jullie past!

// Zijn jullie weddingplanners?
Ja & nee ;). We zijn er voornamelijk voor de styling maar
aangezien Joske (lang geleden) de opleiding tot
weddingplanner heeft gevolgd en we al tientallen bruiloften
hebben meegemaakt weten we er wel het een en ander van ;).
We denken dus ook altijd automatisch mee over de
dagindeling, logistiek etc en we kunnen je altijd informeren
over bijvoorbeeld hoe je een ceremonie nu persoonlijk maakt,
kies je wel of niet voor een videograaf, neem je een Photo
Booth ja of nee etc etc. Collega Anke is naast stylist en
manager ook professioneel weddingplanner en kan jullie
helpen bij de coördinatie van jullie bruiloft.

// Wat als we (ook) een ceremoniemeester hebben?
Dan zijn we blij! Op de dag zelf gaan we jullie niet meer storen
met eventuele vragen en is het fijn als er een ceremoniemeester is
vanuit jullie kant die contact heeft met ons en de andere
leveranciers. Wil je graag een professionele ceremoniemeester
dan kun je daarvoor ook bij ons terecht! (Wat we jullie van harte
adviseren!)

// Werk je alleen?
Tijdens de voorbereidingen hebben jullie één contactpersoon
(Joske of Anke) maar tijdens de op en afbouw komen we met
een heel team. Meestal bestaat dit uit 2 a 3 stylistes/sjouwers.
ook nemen we vaak onze inhouse bloemiste Suus mee. Want,
vele handjes maken licht werk :).
// Kunnen we bij jullie ook een tent huren?
Helaas hebben we zelf geen tenten, maar we hebben een
samenwerkingsovereenkomst met een aantal goede tent
verhuurbedrijven in Nederland. We kunnen dit dus heel gemakkelijk
voor jullie regelen :).

// Kunnen we zelf kiezen welke items we graag voor onze
bruiloft ‘huren’ ?
Ja zeker. Tijdens het (vrijblijvend) kennismakingsgesprek en het
locatie bezoek bekijken we samen welke items jullie wel en niet
willen terugzien op jullie bruiloft. Ook als jullie zelf thuis items of
kleine decoratie hebben kunnen we dit terug laten komen in de
styling. Dus ben je een echte DIY bruid, geen probleem, samen
kijken we hoe we dit in kunnen passen in het grote geheel.

// Hoe zit het met de bloemen?
Wij werken altijd samen met onze vaste bloemist Suus Daniels,
waarmee we ook onze studio delen. Suus is de beste met
bloemen en snapt precies welke stijl er past bij Happy Vintage
(en dus bij jullie). Samen kijken we
welke bloemen (en aantallen) jullie nodig hebben en wij
geven dit door aan Suus. Jullie ontvangen dan van haar een
offerte en de uiteindelijke factuur. Suus is inmiddels ook een
onderdeel van ons stylingsteam en daarom kunnen we
gemakkelijk dingen combineren.

// Hoe gaat het met het contact met de locatie?
Iedere locatie(manager) is anders en daarom hanteren we
hierin geen vast concept. Sommige locaties zijn gewend om
met stylistes/weddingplanners te werken, anderen niet. Alles
gaat altijd in overleg! Zowel wat we gaan doen qua styling,
op en afbouw tijden etc. Vaak plannen we tijdens het
locatiebezoek ook een gesprek met de locatiemanager
en vlak voor de bruiloft nemen wij altijd nog even contact op
met de locatie om alles door te nemen. Soms is een locatie
bereid om mee op te ruimen s’nachts, of om spullen binnen te
zetten, maar jullie blijven altijd verantwoordelijk voor onze
spullen. (Een taak voor de ceremoniemeester ;) )
// Wanneer bouwen jullie alles op en af?
Dat is afhankelijk van de locatie. Opbouwen is bijna altijd op de
dag zelf. De afbouw gaat in overleg met de locatie en met jullie.
Soms ruimt een locatie al mee op en komen wij alleen nog de
spullen halen, soms zullen wij alles afbouwen. Dit is vaak de dag
erna. Ruimen jullie (of de locatie) op, dan komen we de spullen
vaak op maandag weer ophalen.( Mits dit kan voor de locatie).

// Zijn jullie de hele dag aanwezig op onze bruiloft?
Dat ligt aan welk pakket het beste bij jullie past. In het
basispakket zit 5 uur styling en vaak zijn we dus voor de
ceremonie begint al weg. Als er gedurende de dag nog kleine
dingen moeten worden klaargezet dan dragen we dit over aan
de ceremoniemeester (of soms de cateraar). Willen jullie graag
dat wij blijven en later op de dag ook nog aanwezig zijn om
dingen mee om te bouwen of te stylen dan kun je het basispakket
uitbreiden met extra stylingsuren. Als jullie ook kiezen voor het
coördinatie pakket zijn we er wel de hele dag bij.

// Eigenlijk is een stylist boven ons budget, kunnen jullie toch
iets voor ons betekenen?
Ja zeker. Je kunt ook kiezen voor het ontwerp pakket. Dan denken
we mee en kunnen we je adviseren over welke spullen passen en
mooi zijn. We maken dan een moodboard en een plan voor jullie.
Wil je alleen een tafelstyling of ceremoniestyling, dat kan ook! En
we verhuren alle spullen ook los dus je kunt ook nog kiezen voor de
optie los huren.

// Weten jullie ook nog andere toffe leveranciers voor onze
bruiloft?
En of! Doordat we al een hele tijd mee draaien in trouwwereld
kennen we heel veel andere leveranciers die jullie bruiloft
compleet kunnen maken. Heb je interesse in onze styling dan
krijg je tijdens ons kennismakingsgesprek een pakketje met
allemaal informatie over deze toffe leveranciers.

`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!). Het is handig als jullie al sfeerbeelden (pinterest!) hebben van
wat jullie mooi vinden. Want hoe cliché ook, beelden zeggen zoveel
meer dan woorden. Kijk ook eens op onze Pinterest borden voor nog
veel meer inspiratie. Mochten jullie al een locatie hebben, dan is het fijn
als daar ook al foto’s/plattegronden van zijn, dan hebben wij meteen
een beetje een beeld van hoe de sfeer op de locatie is en hoe groot het
is. Hebben jullie nog geen locatie, dan kunnen we jullie ook daarbij
helpen. (Want inmiddels kennen we er een hoop!)

Tijdens het kennismakingsgesprek vullen we samen ons intake
formulier in, van dagprogramma tot hoe jullie elkaar ontmoet hebben
en wat jullie voor ideeën en wensen hebben voor de grote dag. Na
het kennismakingsgesprek maken wij een eerste grove offerte, en
zodra jullie daarmee akkoord gaan plannen we een locatie bezoek
en gaan wij aan de slag met het stylingsplan en het moodboard. Wij
kijken er nu al naar uit om jullie mooie dag nog mooier te maken!

WAT WE AL MOOI MAAKTEN

DIT ZIJN WIJ
We creëeren :

Mooie plaatjes, een fijne sfeer, persoonlijke bruiloften, knusse settingen en totaal belevingen.
We krijgen er een kick van om mensen te leren kennen en iets van hun persoonlijkheid te
vertalen naar de sfeer op hun bruiloft. Om mensen advies te geven en te kunnen helpen bij
zo'n belangrijke dag. Om mensen op hun gemak te stellen en te zorgen dat er geen stress is
in de aanloop naar de bruiloft.
We zorgen voor wauw momenten, we zorgen dat jullie gasten zich welkom en op hun
gemak voelen, we zorgen dat sfeer en gezelligheid centraal en dat het ècht jullie bruiloft
wordt.

Wij geloven
Dat jullie bruiloft moet staan voor wie jullie (samen) zijn en geen gekopieerd plaatje van
Pinterest. Niks moet en alles mag, zolang het goed voelt en bij jullie past. De styling van
jullie bruiloft draagt enorm bij aan de sfeer tijdens de dag. We verkiezen ‘echt’ altijd boven
‘perfect’. We geloven dat de liefde die jullie gaan bezegelen het aller allerbelangrijkste is,
dus focus je daar op, dan regelen wij de rest.

Wij zijn

Een stylist, een weddingplanner en een bloemist die ontzettend op elkaar ingespeeld zijn.
Met ieder onze eigen kwaliteiten maar samen wordt het pas echt een feest. Alles onder 1
dak en veel korte lijntjes. We zijn aanpakkers, letter op details en persoonlijk contact en een
goede sfeer is voor ons het allerbelangrijkste!

liefs,
joske, anke, laura en Suus

www.happyvintage.nl
06 36558252
info@happyvintage.nl

