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   De mogelijkheden zijn eindeloos… 
	



Trouwen 
Trouwen!!!…	
Een	dag	om	nooit	te	vergeten….	
Lang leve de liefde!!!                                         
Jullie	gaan	trouwen	en	daarbij	horen	natuurlijk	
bloemen.	Wij	helpen	graag	om	jullie	dag	
onvergetelijk	te	maken	met	een	mooi	
bruidsboeket	en	fleurige	bruidsbloemen.	
Met	bloemen	maken	jullie	je	bruiloft	compleet.	
Waar	kan	je	allemaal	voor	kiezen?		

*Bruidsboeket	
*Bruidscorsage	

	 	 *Gastencorsages	
	 	 *Bloemen	voor	op	de	auto	
	 	 *Bloemen	voor	in	de	kerk	
	 	 *Bloemen	voor	op	de	tafels	
Ook	de	overige	aankleding	voor	op	de	
bruidsdag	kunnen	wij	verzorgen.	Denk	hierbij	
aan	de	versiering	van	jullie	trouwlocatie	of	bij	
het	huis	van	waar	de	bruid	haar	huwelijksdag	
ingaat.	Dit	kunnen	we	van	heel	klein	verzorgen,	
maar	we	kunnen	ook	groots	uitpakken. 



Bruidsboeketten!!!… 
Bruidsboeket draad gebonden met orchideeën 
in diverse kleuren mogelijk… 

	
	

Klassiek en sjiek!!!... 
	



Bruidsboeketten hand- en draad gebonden in 
zachte tinten, aangepast aan de seizoenen… 

	



      

         
 



Bohemian bruidsboeketten!!!...        

Trend van 2022… 

 



 



 
 



Bruidsboeketten met dahlia’s!!!… 
Zo hip!!!...Voor een nazomerbruiloft… 
 

 



 



Kleurrijke boeketten met exotische 
bloemen… 

 

						  



           		 			 
Kleurrijk en romantisch hand gebonden 
bruidsboeketten…zoveel mogelijkheden…   

									 					

																				 															



Corsages!!!...	
Voor de bruidegom, de getuigen en de 
gasten…	
	

					 						 			 	
	

	
	

																																				

																																				



Autoversiering en bloemenrollen!!!…  

   

						

															 	





Buitenbruiloften!!! Laat je inspireren…	
Kleurrijke aankleding…..aangepast aan jullie 
feest. 

	

						 	

		
	

									



			Bloemenkrans 		

                      	
De gehele aankleding wat betreft de bloemen 
voor de bruidsdag, kunnen wij verzorgen. Denk 
hierbij ook aan versiering van jullie trouwlocatie 
of bij het huis van waar de bruid haar 
huwelijksdag in gaat.	

																																				



Graag ga ik met jullie in gesprek over de 
mogelijkheden… 

Wij versieren van klein en ingetogen tot…. 

Groots en uitbundig!!! 
 

 
 

Van witte of neutrale tinten tot de bontste 
kleurcreaties. Er zijn zoveel mogelijkheden… 
Jullie wensen en ideeën worden verwerkt 
voor jullie perfecte dag!!! 



 
Bruidsboeket en bloemenaankleding passen 
we op elkaar aan voor het mooiste plaatje!!! 



 

 
Ook uw tuin of trouwlocatie kleden we aan voor 
jullie dag!!! 



Uitdenken…bespreken…uitvoeren..genieten!!! 

 Droog en vers 
gecombineerd voor de mooiste creaties… 

Vaasjes voor aan de stoelen                                                                                



  
Tafelslinger voor de gastentafel 

  
Boeketjes op boomstronken 

 
Bloemenaankleding  voor de ceremonielocatie 



	



	

									 	
Aankleding van de bruidstaart en de Food-
caravan maakt het feest compleet… 

Voor bloemwerk met emotie….   
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En de afsluiter!!! Romantisch boeket…Prachtig!!!	                              

 



									 	
Prijslijst Bruidsbloemen  
Bruidsboeket	handgebonden		 35-	tot	95	euro	

Bruidsboeket	op	een	houder		 60-tot	120	euro	

Bruidsboeket	draadgebonden	 95-	tot	150	euro	

Bruid/	Bruidegomcorsage	 	 6,50	euro	

Gastencorsage	met	magneet	 	 4-	tot	5,50	euro	

Gastencorage	met	speldje	 	 3-	tot	4,50	euro	

Autostuk	motorkap	 	 	 	 50-	tot	125	euro	

Autoversiering	bloemenrol		 	 75-	tot	125	euro	

Antennebloemen	met	lint															2,50	euro	

Aankleding	vaasjes	tafel	incl	 	 4,50	euro	

Aankleding	vaasjes	stoelen	incl	 4,50	euro	

Overige aankleding bloemen en prijzen in 
overleg. 	
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