BROCHURE
WEDDINGS
2023

FOTO: IK TROUW VAN JOU

Als allereerste, gefeliciteerd met jullie
verloving! Wat leuk dat jullie bij mij terecht
zijn gekomen. Mijn hart gaat sneller kloppen
van liefdevolle momenten & styling! De
perfecte match om te zorgen voor jullie
onvergetelijke bruiloft waar nog lang over
nagepraat gaat worden. Als duizendpoot is
geen enkele dag hetzelfde, net zoals geen
enkele bruiloft hetzelfde is.
En wat vind ik het leuk om jullie te leren
kennen en samen de perfecte dag samen te
stellen, precies zoals jullie het altijd al in
gedachten hadden, maar dan nóg mooier!
Elke bruiloft is anders en voor iedere bruiloft
wordt dan ook een concept op maat
gemaakt. Naast bruiloften hou ik ook
ontzettend van mijn vriendinnen, familie,
wandelen door het bos op een zonnige dag,
dagjes naar de sauna, de paardensport, mijn
lieve vriend en mijn twee leuke honden,
reizen, cappuccino en geef ik het liefst elk
seizoen mijn huis een make over ;). Ik geniet
van elke bruiloft, krijg kippenvel en moet
best eens even een traantje wegslikken
tijdens de ceremonie en zie graag hoe het
bruidspaar met hun familie en vrienden
genieten van deze bijzondere dag. Dankbare
gezichten, dat is waarom ik dit werk met
zoveel liefde doe!

xxx Nikki de Lang
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Een echte duizendpoot
& dol op cappuccino.

Altijd positief & dol op
sushi!
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Trouwen in de tuin, in een mooi kasteel,
prachtig landgoed, in het bos of op een
weiland? Niks is ons te gek! Met heel veel
liefde maken wij jullie bruiloft tot een
compleet plaatje waarbij we jullie alles uit
omtrent de styling uit handen nemen.
Van jullie favoriete stoeltjes tót aan de
tofste servetten, tot aan de mooiste
Ivory- of stretch tent! We maken met
heel veel plezier voor jullie een plan op
maat.

BRUILOFT
STYLING

Zijn jullie benieuwd naar de
mogelijkheden? Graag plan ik een
vrijblijvend kennismakingsgesprek met
jullie in. In dit gesprek bespreken we al
jullie wensen & ideeën. Aan de hand

Styling krijgt een steeds belangrijkere
plek bij bruiloften, daar word ik erg blij
van! Ik kan jullie bruiloft nog toffer,

hiervan maken wij een vrijblijvende offerte
op maat. Benieuwd naar de indicatie
prijzen? Deze vinden jullie hieronder!

unieker en persoonlijker maken. We
maken een styling concept voor jullie en
zorgen voor de perfecte materialen. Op
de dag zelf zorgt ons team ervoor dat
alles tot in de puntjes én met liefde
gestyled is (én ook weer afgebouwd
wordt ;))!

Prijzen:
ceremoniestyling vanaf €1000,ceremonie- & dinerstyling vanaf
€1500,ceremonie- , diner-, & feeststyling
vanaf €2000,algehele styling in de tuin, op een
weiland of in het bos: vanaf €3500,alle prijzen zijn excl. materialen en reis- en
transportkosten. De prijzen hierboven zijn
gebaseerd op onze arbeidsuren (wensen in
kaart brengen, het maken van een
moodboard, stylingsconcept, zorgdragen
voor de juiste materialen, op- en afbouw.
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Willen jullie graag alles zelf regelen
maar tijdens jullie bruiloft onbezorgd
kunnen genieten? Kies dan voor een
professioneel ceremoniemeester! Zo
kunnen jullie gasten ook écht gast zijn
en hoeven jullie vanaf een maand voor
de bruiloft alleen nog maar te
genieten!

CEREMONIE
MEESTER

Staat de ceremonie helemaal perfect
klaar? Liggen de naamkaartjes op de
goede plek? Is de taart al gearriveerd? En
zijn alle dieetwensen goed
doorgekomen? Heeft de DJ pech

Wanneer wij jullie ceremoniemeester
mogen zijn maak ik voor jullie een
draaiboek, spreken we deze door op
locatie, zorg ik voor het laatste contact
met leveranciers en ben ik aanspreekpunt

onderweg? En hebben jullie de vows wel
meegenomen? Geen zorgen! Wij zijn er
voor jullie en zorgen met liefde dat zowel
jullie als jullie gasten alleen maar hoeven
te genieten!

voor zowel de gasten als jullie
leveranciers.

Prijzen:
ceremoniemeester voor één dag (van begin tot
begin feest, met een max van 9 uur), incl. één
locatiebezoek, het maken van een draaiboek én
het laatste contact met leveranciers:
€1500,- euro excl. reiskosten. Willen jullie graag
dat ik langer blijf dan 9 uur totaal tijdens jullie
bruiloft? Dan geldt er een meerprijs van €95,euro per uur.
Willen jullie een extra adviesgesprek bij boeken
zodat ik jullie op weg kan helpen met de planning
van jullie bruiloft? Dat kan! Tijdens het gesprek
nemen we jullie wensen door en geef ik alvast tips
& ideeën zodat jullie zorgeloos kunnen starten
met de planning. Na het gesprek krijgen jullie een
verslag met extra tips en eventuele zaken die ik
even voor jullie heb kunnen uitzoeken na ons
gesprek. Kosten? €150,-
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'' REVIEWS''

Lieve Nikki, Wat was je fantastisch! Echt waar door jou hebben wij,
vooral ik, haha de laatste twee weken echt kunnen genieten! Je ging
zo professioneel met ons om en de rust dat ik de planning helemaal
aan jou over kon laten gaf ons echt een fijn gevoel. De dag zelf heb ik
alleen maar complimenten gehad van de gasten over hoe goed je was
en hoe leuk je bent. Voor ons was je echt een gast op het weekend!
Ook zo lief en fijn hoe goed je voor ons zorgde en alles achter de
schermen regelde. Wij hebben zo intens kunnen genieten door jou!
Bedankt voor alles!

- S&L

P&J

Whilst both of us work in the hospitality industry, we knew that we would be challenging
people to work with when it comes to our own special day. As such, we looked for someone
in The Netherlands who had the experience but also drive to balance two perfectionists and
also to allow us to switch off during the day. We found this person in Nikki. She joined us on
the journey in 2018 planning for 2020 with an eventual wedding in 2022. Nikki has the
ability to make you feel like you are the only project she is working on. Whilst our location
was unique and challenging, Covid threw us 2x postponements, Nikki always stood ready
with advice and support. The most impressive part of Nikki’s work is that she managed to
organise things, even without our control-freak mentality. Nikki has the ability to adjust her
method of working to the specific character and approach of the couples she works with, an
important trait in the Hospitality industry. We are looking forward to a continued
partnership with Nikki for our upcoming events and anniversaries. Nikki is part of our family
now! If you are doubting who to choose for your wedding, no need to look any further Nikki simply won’t disappoint.

Wij wisten niet goed waar we moesten beginnen in het regelen
van onze bruiloft. In deze chaos van ideeën en mogelijkheden, was
Nikki daar om ons hierin te begeleiden! Ze denkt mee in wat er
mogelijk is, is duidelijk en vriendelijk in de communicatie en zet
net dat stapje extra om er een topstyling van te maken! Hierin is
ze ook heel flexibel en dat was ook zo fijn. Wij raden Nikki hierdoor
aan iedereen aan!

- T&A

www.nikkidelang.nl

INSPIRATIE

02

Wisten jullie dat ik ook Trouwbeleving
events organiseer? Wil je gratis inspiratie
op doen tijdens een van onze events?
Meld je dan gratis aan via de website &
ontvang een toffe goodiebag vol
inspiratie! De Trouwbeleving events zijn
tussen september en maart door heel
Nederland te vinden én gratis te
bezoeken! Je ontmoet hier de leukste
leveranciers, kan inspiratie opdoen voor de
styling van jullie bruiloft of kijken naar een
van de real life ceremonies!

WWW.TROUWBELEVING.NL

