Brochure

wedding en styling

Eva van de Kraats

Hi,

Wat leuk dat je deze brochure van Paper Planes hebt gedownload. Hier vind je alle uitleg
over de diensten die Paper Planes voor jou klaar heeft staan. En laat ik alvast zeggen, dit is
een selectie van wat Paper Planes kan doen. In overleg is heel veel mogelijk en droom en
denk ik graag met jullie mee!
Ontdek wat Paper Planes voor jou kan betekenen!
Een lieve groet,
Eva van de Kraats
Stylist en weddingplanner
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Wedding
Je hebt vast weleens over deze term gehoord, en om eerlijk te zijn vond ik
het altijd een vage term. Wat betekent het nu als ik jullie weddingplanner
mag zijn? Wat mag je dan van mij verwachten?

“

“

weddingplanner

Op jullie bruiloft en in alle voorbereidingen ben ik jullie
professionele ceremoniemeester en stylist tegelijkertijd!
Ik zorg ervoor dat jullie bruiloft tot in de puntjes is geregeld, maar zorg er ook voor dat alle
styling gerealiseerd wordt deze dag. De Pinterest plaatjes die jullie in je hoofd hebben, die kan ik
voor jullie realiseren! Dus ja, die mooie dinertafel kleed ik met liefde aan. De ceremoniesetting
maken we intiem en persoonlijk en als jullie dat willen zorgen we ervoor dat alle gasten een leuke
verrassing krijgen! We creëren samen een geheel in de kleuren en in de aankleding die gebruikt
gaat worden. En dat is iets wat ik zó ontzettend leuk vind! Want ja, ik ben heel benieuwd naar
jullie ideeën en dromen en maak ze met liefde waar.
Wanneer we een gezellige klik hebben, gaan we aan de slag. Samen vormen wij een concreet
beeld van jullie dag en wil ik jullie ook een beetje prikkelen. Met leuke details, persoonlijk
elementen; een stukje fun!

Step by step
De planning loopt iets anders als ik jullie weddingplanner ben vergeleken met het
professionele ceremoniemeesterschap. De styling van jullie bruiloft bespreken we uitgebreid
en dat zit in dit traject verwerkt. Voor deze momenten geldt ook; jullie mogen mij tussendoor
altijd bellen/appen voor vragen of opmerkingen over de bruiloft!

Weddingplanner stappenplan
Hi! Wie zijn jullie?
Kennismaking!
Wat zijn jullie ideeën?
Hoe zien jullie de bruiloft voor jullie?
Wat verwachten jullie van mij?

Plan the day nr. 1

De grove planning van jullie bruiloft zetten we op papier. De eerste to do
punten worden besproken en door jullie en mij uitgevoerd.

Stylingplan
In dit gesprek duiken we helemaal in de stoffen, linten en alle stylingproducten
die je maar kunt bedenken. We gaan kijken naar jullie stijl en stellen een mooi
beeld op voor jullie bruiloft. Inclusief kleuren, verrassingselementen en alles
waar we maar op komen in dit gesprek. Het wordt een grote chaos, maar ik
zorg ervoor dat alles wordt gestructureerd in één plan.

Plan the day nr. 2
We gaan het draaiboek wat specifieker maken. Voegen de informatie van de
leveranciers toe en voegen bespreken de to do’s voor de komende tijd.

Locatiebezoek
Samen bezoeken we de hoofdlocatie van jullie bruiloft. Door deze locatie in
het echt te zien, krijgen we een beter beeld van de bruiloft en alle onderdelen
die daarbij komen kijken.

It’s all about the details
We zetten de puntjes op de i! We nemen het hele draaiboek nog even door, het
stylingsplan en bespreken de laatste to do’s die we nog hadden staan. Dan zijn
we klaar, klaar om jullie grote dag te beginnen!

The day!
Op jullie bruiloft ben ik de gehele dag aanwezig en ben ik het
aanspreekpunt voor jullie, de leveranciers en alle gasten. Zij kunnen
bij mij terecht voor vragen opmerkingen over deze dag. Achter de
schermen wordt alles tot in de puntjes geregeld.
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Wedding

Jullie zijn op zoek naar een ceremoniemeester. Iemand die op jullie bruiloft alles in
de gaten houdt, Oma in haar stoel helpt en ervoor zorgt dat de gasten op tijd van A
naar B gaan. En dat niet alleen; jullie zoeken ook iemand die in de voorbereidingen
met jullie meekijkt, meedenkt, bijstuurt waar nodig en ontzettend veel advies voor
jullie heeft. Want ja, jullie doen dit ook voor het eerst!

“

“

professioneel ceremoniemeester

Met liefde wil ik jullie ceremoniemeester zijn.
Wat het professioneel maakt is dat ik a; ervaring heb ik het organiseren van verschillende
bruiloften en b; ik wat verder van jullie af sta. Dat klinkt wat ongezellig, maar dit zorgt ervoor dat
jullie van mij kunnen verwachten dat ik als een professional jullie bruiloft organiseer, en niet zoals
een zus of tante van jullie zou doen. Die willen zelf namelijk ook volop genieten van jullie dag en
dat gaat wat lastiger als je daarnaast ook ceremoniemeester bent. Verschil een beetje duidelijk?
Fijn!
Eerst kletsen we even met elkaar, kijken we of er een klik is tussen ons drieën. Geloof mij, het is
ontzettend belangrijk dat je fijne mensen om je heen hebt op jullie bruiloft. Vandaar dat we altijd
even beginnen met het drinken van een kopje koffie!

Step by step
Dit is de opbouw van de mooie tijd die
we met elkaar gaan beleven wanneer ik
jullie ceremoniemeester mag zijn. Wat
hier standaard bij zit, is dat jullie mij
altijd mogen bellen/appen met vragen
of opmerkingen over de bruiloft!

Ceremoniemeester stappenplan
Hi! Wie zijn jullie?
Kennismaking!
Wat zijn jullie ideeën?
Hoe zien jullie de bruiloft voor jullie?
Wat verwachten jullie van mij?

Plan the day nr. 1

De grove planning van jullie bruiloft zetten we op papier. De eerste to do
punten worden besproken en door jullie en mij uitgevoerd.

Plan the day nr. 2
We gaan het draaiboek wat specifieker maken. Voegen de informatie van de
leveranciers toe en voegen bespreken de to do’s voor de komende tijd.

Locatiebezoek
Samen bezoeken we de hoofdlocatie van jullie bruiloft. Door deze locatie in
het echt te zien, krijgen we een beter beeld van de bruiloft en alle onderdelen
die daarbij komen kijken.

Plan the day nr. 3
We zetten de puntjes op de i! Dat geldt voor het draaiboek, voor de styling,
maar ook het vervoer van Opa en Oma en waar we de cadeaus die jullie krijgen
in gaan vervoeren. Na dit gesprek zijn we helemaal klaar om de grote dag in te
gaan!

The day!
Op jullie bruiloft ben ik de gehele dag aanwezig en ben ik het
aanspreekpunt voor jullie, de leveranciers en alle gasten. Zij kunnen bij mij
terecht voor vragen opmerkingen over deze dag. Achter de schermen wordt
alles tot in de puntjes geregeld.
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Styling

“

“

Aangeklede tafels, prachtige backdrops maar ook die mooie servetten
en de persoonlijke details! Styling maakt je feestje af! Het maakt niet
uit of jullie feest vieren in de huiskamer of in een prachtige oude
boerderij, aankleding doet iets met welke locatie dan ook.

Dat is hartstikke fijn, maar alle items ervoor in huis
hebben is nog niet zo makkelijk.
Daar hoeven jullie je geen zorgen meer over te maken, die items heb ik in huis en met liefde
kleed ik jullie feestje, evenement of speciaal moment aan. Het liefst met jullie lievelingskleuren.
Of in het thema wat door jullie gedachten gaat. En hebben jullie geen idee, dan is dat ook goed.
Ik heb er vaak genoeg! En geloof mij, wanneer we eenmaal plannen gaan maken komen we er
snel genoeg achter wat jullie wel en niet mooi vinden. Hoe het stylingstraject eruit ziet ga ik jullie
uitleggen!

Step by step
Het stylingstraject duurt iets korter
dan bij de twee vorige genoemden
diensten. En dat is fijn, want daardoor
kunnen we vaak snel schakelen en
is een last minute stylingklus bijna
altijd mogelijk. Dit traject bevat 5
stappen. En nu weet ik een beetje hoe
dit traject gaat. Hoe vaak gebeurt het
dat je in de auto stapt en denkt; oh ik
had dit nog willen zeggen! Je mag mij
altijd bellen/appen om je nachtelijke
inspiratie te delen en dan voegen we
dit gewoon toe aan de styling. Alles is
mogelijk!
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Styling stappenplan
Hi! Wie zijn jullie?
Kennismaking!
Wat zijn jullie ideeën?
Hoe zien jullie de bruiloft voor jullie?
Hoe groots willen jullie het aanpakken?

Stylingplan
In dit gesprek duiken we helemaal in de stoffen, linten en alle
stylingproducten die je maar kunt bedenken. We gaan kijken naar jullie
stijl en stellen een mooi beeld op voor jullie bruiloft. Inclusief kleuren,
verrassingselementen en alles waar we maar op komen in dit gesprek. Het
wordt een grote chaos, maar ik zorg ervoor dat alles wordt gestructureerd in
een plan.

Locatiebezoek
Samen bezoeken we de hoofdlocatie van jullie feestje. Door deze
locatie in het echt te zien, krijgen we een beter beeld van de alle
stylingsonderdelen die we bedacht hebben en hoe we deze werkelijk
kunnen uitvoeren!

It's all about the details
We zetten de puntjes op de i! Kijken of we alle onderdelen van het
stylingplan hebben verwerkt en of we nog iets vergeten zijn. Verzamelen
alle producten en bespreken de laatste to do-puntjes nog even.

The day!
Op de dag van het feestje ben ik aanwezig om de styling te realiseren.
Per onderdeel, op het tijdschema wat we samen hebben besproken, zorg
ik ervoor dat de Pinterest waardige beelden worden gecreëerd. Jullie
hebben geen omkijken naar het geheel. Eén ding mogen jullie
dan doen; het bewonderen!
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Taartje erbij?

met de lekkerste smaken
Huh, taart in de brochure? Klopt! Ik zal het
even uitleggen. Mijn man, Gijs, is patissier.
Hij maakt taarten van een hoog niveau met
mooie smaken.
Waarom is hij dit gaan maken? Zelf hebben
wij al veel bruiloften meegemaakt, maar
weinig lekkere taarten geproefd.
Vaak zijn ze te zoet, te vast en eigenlijk niet
lekker.
Daar wil Gijs graag verandering in brengen!
Hij maakt taarten die goed van smaak zijn,
passend bij jullie wensen en in het ontwerp
wat jullie graag willen!
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Prijs per persoon
voor een goed stuk taart

€8,-

€10,-

Uitzonderingen?

gluten of lactose vrij? Prijs per persoon

€11,50

n

Je maakt mij het meest
gelukkig met vrolijke
kleuren, persoonlijke
details en heel veel
bloemen! Dit alles komt
terug in jullie bruiloft/
event en daar word ik
heel blij van.
Vertel mij jullie plannen!
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Ervaringen van klanten
Het was anderhalve week voor onze bruiloft toen ik tegen een
vriendin (Esther) aan het vertellen was hoe hoog de stress zat voor
alles wat er nog moest gebeuren. We hadden bedacht de styling en
decoratie zelf te gaan doen, maar hadden dit aardig onderschat.
Esther kwam meteen met een grandioos plan en een minuut later
hing ze aan de lijn met Eva. Weer een minuut later kreeg ik de
telefoon aan m’n oor en zo ging het balletje rollen.
Eva was de dag van onze bruiloft nog beschikbaar en ging meteen
voor ons aan de slag. Ideeën werden gedeeld, moodboards gemaakt
en Eva dacht mee in onze wensen, stijl en budget. Wat kon dat
kon, wat we al zelf hadden gemaakt/aangeschaft combineerde ze
gewoon met haar eigen materialen en ideeën en geen wens of vraag
was te gek. Ze regelde het gewoon in sneltreinvaart voor ons, en ik
voelde me meteen een paar kilo lichter nu ik me hier niet druk meer
zo over hoefde te maken en de styling met een gerust hart aan Eva
kon overlaten. Geen zorgen meer; ik wist dat het goed zou komen
want ze begreep precies wat we bedoelden.
En dat kwam het ook! Want wat heeft ze de locatie mooi aangekleed,
het was geweldig! De stijl, de bloemen, de sfeer, het kwam allemaal
bij elkaar op onze mooie feestlocatie, en wat hebben we
er veel positieve reacties op gehad!
Lieve Eva, onwijs bedankt dat je dit op zo’n
korte termijn voor ons hebt gerealiseerd,
je bent echt een topper en we zullen je
aan iedereen aanbevelen!

Sjoerd en Janneke
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Door Eva haar werk was onze bruiloft
compleet. Eva is en ontspannen meid, die
erg luistert naar wat je als bruidspaar wilt.
Ook heeft zij altijd goede ideeën om iets
neer te zetten ect. Op de dag zelf hoef je
nergens naar om te kijken, en staat alles
perfect. Wij hebben en krijgen nog erg vaak
complimentjes hoe de styling er uit zag!

Eric en Janita

Eva heeft op onze bruiloft haar debuut gemaakt met
Paper Planes. Ze verzorgde de styling van 3 locaties: de
ontvangst- en brunchlocatie, de daglocatie en de kerk.
En hoé! Het regende die dag (en daarna) complimenten
over de prachtige aankleding en decoratie. Eva heeft met
haar creativiteit een uitmuntende styling verzorgd. Wij
en onze ceremoniemeesters hebben ons daarom de hele
dag nergens druk over gemaakt. Eva schakelde ook zelf
met de locaties, korte lijnen dus.
Niet alleen op de dag zelf, maar ook daarvoor heeft Eva
echt goed met ons meegedacht. In kleuren, wat past
waar, naamborden in de huisstijl van onze trouwkaarten,
bloemen in de juiste kleuren, aankleding van het diner
enz enz. Erg prettig om iemand naast je te hebben met
hele creatieve ideeën én weet waar de materialen
gehaald moeten worden! Eva is ook een paar keer
naar de locaties gereden om zeker te weten dat
alle aankleding die we hadden bedacht, ook
gaat lukken. Kortom: wij zijn heel blij met hoe
Eva onze dag heeft aangekleed, en we bevelen
iedereen aan om, mocht je om creativiteit
verlegen zitten, eens een babbeltje met Eva te
gaan maken. Want naast het feit dat ze enorm
creatief is, is Eva ook nog eens een hele gezellige meid!

Tim en Jenty
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Prijzen
Helemaal, tot de laatste cent kan ik jullie niet vertellen wat het totaal plaatje gaat
kosten. En dat hoeft ook helemaal niet, elke opdracht is weer uniek en vraagt om zijn
eigen aandacht en tijd! Daar hangt dus ook een verschillend prijskaartje aan. Wel kan ik
jullie een richtlijn geven van de prijzen, en dat doe ik graag!
Voor alle prijzen die jullie hier zien geldt: de uren kunnen altijd naar boven
of beneden aangepast worden.

PRIJS PER UUR
€40,- inclusief BTW
exclusief reiskostenvergoeding van
€0,45 cent per kilometer.
€25,- voor de assistentie die
mee gaat op de bruloft

PROFESSIONEEL
CEREMONIEMEESTER
+/- €1550,// Hi, wie zijn jullie?			
// Plan the day nr. 1			
// Plan the day nr. 2
// It’s all about the details
// Locatie bezoek 			
// The day		
- laatste voorbereidingen		
- 15 uur aanwezig op de dag

service

€600,€120,€390,€975,-

WEDDINGPLANNER
+/- €2285,// Hi, wie zijn jullie?			
// Plan the day nr. 1			
// Plan the day nr. 2
// It’s all about the details
// Stylingplan 			
// Locatie bezoek 			
excl. benzinekosten
// The day		
- laatste voorbereidingen		
- 15 uur aanwezig op de dag

service

€600,€200,€120,€390,€975,-

STYLING EVENT OF
WEDDING:

+/- €1000,// Hi, wie zijn jullie?			

wat zijn jullie stylingswensen?

service

// Locatie bezoek 			

€120,-

// The day		
- laatste voorbereidingen		
- 8 uur aanwezig op de dag

€390,€520,-

STYLINGS PAKKETTEN
voor jouw idee, want naast dit is nog veel meer mogelijk!

made by designsbysuus.nl
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Dankwoordje
Eva van de Kraats
Fijn dat jullie deze brochure hebben doorgelezen. Is alles duidelijk? Zo niet, stuur
dan gerust een berichtje. Of bel even. Ik neem graag de tijd om jullie vragen te
beantwoorden. Willen jullie graag wat meer van mijn werk zien, check dan het
Instagram account van Paper Planes en bekijk op de website de projecten!

Ik hoor graag van jullie!
Contactgegevens:
Tel: 06 15 66 14 66
Email: info@paperplanespp.nl

made by designsbysuus.nl
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