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Bij dit pakket is inbegrepen: 

• Een bruiloft coördinator die je helpt met planning, de repetitie en de trouwdag 

• Drie planningsafspraken voor de trouwdatum om de details in orde te maken (3 uur 
in totaal). Trouwplanning afspraken beginnen vanaf 6 maanden voor de trouwdatum. 

• Een keer samen bekijken en doorlopen van de locatie 

• Een gedetailleerde planning voor alle gecontracteerde leveranciers en het trouwfeest 

• Hulp met het opzetten van draaiboeken voor de ceremonie, cocktailuur en receptie.  

• Onbeperkt advies via telefoon of e-mail 

• Coördineren van de repetitie, ceremonie, cocktailuur en receptie 

• Een uur voor de repetitie en 10 uur tijdens de trouwdag (op basis van één locatie) 

• Coördineren van alle receptie details zoals een fantastische entree, de eerste dans, 
toasten, taart snijden, een grote uitgang, etc. 

• Supervisie over het opzetten van de ceremonie (bloemen, tafels, aisle runner, etc.) 
en receptie (bloemen, caketafel, catering, personeel) 

• Het plaatsen van zaken als kaarsen, trouwprogramma’s, place cards, favours, 
gastenboek, geschenkbox, cake topper, cake snij set, sterretjes, etc. 

• Bloemen naar het trouwfeest brengen en hulp bij bevestiging. 

• Het trouwfeest en de families stressvrij houden, naar redelijkheid 

• Zorg dragen voor de last-minute details. 
 
Prijs vanaf €1.350 
 
Kortingen kunnen van toepassing zijn, in geval er diensten niet nodig zijn zoals repetitie, en 
het aantal uren dat benodigd is op de trouwdag. Extra uurtarieven kunnen van toepassing 
zijn, afhankelijk van de grootte en complexiteit van het trouwfeest, en als de ceremonie en 
receptie op twee verschillende locaties zijn.  

Zilver Pakket - Bruiloftcoördinator 

 
Dit trouwpakket is voor de wedding koppel die 

het merendeel van de trouwplanning al 

geregeld hebben, maar waar alles nog niet 

perfect aan elkaar gelinkt is. Alles wat je nodig 

hebt is wat hulp om alles op de juiste plaats te 

krijgen en een helpende hand tijdens de 

trouwdag voor de receptie en ceremonie. Wij 

bieden coördinatie op je trouwdag, zodat jullie 

kunnen ontspannen en genieten van deze 

speciale dag. 

 


