Back 2 basic
Bruidsboeket hand (meerprijs draadgebonden €40,00)
Corsage bruidegom
€85,00

The small wedding
Bruidsboeket/handdraad
Corsage bruidegom
Medium boeket op leenvaas en zuil
Haar of polscorsage voor de avond
€175,00

Lets party
Draadgebonden bruidsboeket
Corsage bruidegom
Groot boeket op leenvaas en zuil
Haar of polscorsage voor de avond
20 flesjes veldbloemen voor op tafels
€295,00

The bigger the better
Draadgebonden bruidsboeket
Corsage bruidegom
Corsage voor getuige
Toefjes gips met lint, kant of touw, voor aan de banken/stoelen 10 setjes
Keuze uit 2 grote boeketten op leenvaas en zuil, of stukken aan trouwkapel.
Haar of polscorsage voor de avond
30 flesjes veldbloemen voor op tafels
€525,00

The whole circus
Draadgebonden bruidsboeket
Corsage bruidegom
Corsages voor getuige
Autostuk zuignap
Toefjes gipskruid met lint, kant of touw, voor aan banken/stoelen 14 setjes
Keuze uit 2 grote boeketten op leenvaas en zuil, of stukken aan trouwkapel
Haar of polscorsage voor de avond
10 flesjes veldbloemen voor op tafels
4 diner stukken
€775,00

Prijslijst bruidswerk los
Let op deze prijzen zijn slechts een indicatie, pas na jullie wensen te hebbe besproken kan ik jullie een offerte op maat bieden.

Bruidsboeketten
Hand €75,00
Hand/draad €95,00
Draad €125,00
Cascade €175,00
Replica boeket om te gooien €17,50
Afwerking
Touw + €0
Kant of lint +7,50
Corsages
Bruidegom €12,00
Gasten €5,00
Kinderen tot 5 jaar €4,00
Magneet +0,50
Speld +0
Polscorsage bruid €25,00
Polscorsage €14,50
Polscorsage kind tot 5 jaar €9,95
Haarcorsage op kam €14,50
Haarcorsage losse bloemen op draad 9,95
OVERIG
Bloemenkroon vanaf 5 jaar €35,00
Bloemenkroon kind tot 5 jaar €19,50
Bruidsmeisje boeket €25,00
AUTOSTUKKEN
Autostuk biedermeier €85,00
Autostuk 2 bollen groot en klein €150,00
Autostuk op groepen 75cm €125,00
Autostuk op groepen 90cm €150,00
Autostuk Guirlande €195 p.m.
AANKLEDING CEREMONIE/FEEST
Toefjes voor aan de banken/stoelen met gips aan kant of lint €5,95 per stuk
Toefjes voor aan de banken/stoelen met bloemen aan kant of lint €7,50 per stuk
Boeket in leenvaas voor thuis €30,00
Groot ‘’wouw’’ boeket in leenvaas op zuil €87,50
Veldbloemen in leenflesjes op tafel per stuk €4,50
Dinerstukken laag €45,00 per stuk
Dinerstukken hoog €65,00 per stuk
Guirlande op tafel van groen €37,50 p.m.
Guirlande op tafel bloemen en groen €49,50 p.m.
Servetring versiering €2,00 per stuk
Rozenblaadjes rijst mix in zakjes om te gooien €3,95 per zakje.

