


         

Voorwoord
Gefeliciteerd met jullie voorgenomen huwelijk! Jullie gaan een spannende, leuke en 

unieke tijd tegemoet. Dit is de eerste keer dat jullie deze bruiloft organiseren. Ook al ga 

je misschien voor de tweede keer trouwen: elke bruiloft is anders! De kans is ook erg 

groot dat je voor de eerste keer gaat trouwen en dus nog nooit je eigen bruiloft hebt 

geregeld. Al doende leert men en oefening baart kunst, wordt vaak gezegd. Maar hoe 

krijg je die ervaring als je voor de eerste keer gaat trouwen? Dat moet gewoon in één 

keer perfect geregeld worden. Niks geen ervaring opdoen... 

Daarom hebben wij dit e-book geschreven! Wishes and Weddings bestaat inmiddels 

alweer negen jaar en als we alle jaren ervaring in de trouwwereld optellen van de 

mensen die bij dit bedrijf betrokken zijn, raken we niet uitgeteld! Met onze kennis 

helpen we graag om van jullie bruiloft een droombruiloft te maken.  

In dit e-book geven we jullie een duidelijk 10-stappenplan hoe jullie de bedrijven 

kunnen vinden die het beste bij jullie passen. De keuze is namelijk enorm.  En we laten 

jullie kennis maken met enkele trouwprofessionals welke aanwezig zijn op de Wishes 

Events van Wishes and Weddings. 

Hoe zorg je ervoor dat je online (en offline!) niet 

verdwaald en door de bomen het bos blijft zien? Na 

het lezen van dit e-book ben je een expert in het 

vinden van de perfecte match voor jullie 

droombruiloft. Veel plezier met het lezen hiervan! 

Team Wishes and Weddings  
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De foto’s in dit boek zijn gemaakt door 

Mirielle Poeisz van Mireille Poeisz Fine Art Boudoir Fotografie 
Annet van der Reijd van Maxanel Fotografie 

Josette Tossings & Gini van Asperen van 2Bruidsdames 
Han  ter Beek van  Fotografie Han ter Beek 

Paco van Leeuwen Fotografie 
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Mariëlle Jongmans 
Bijzondere Huwelijkssluiting 
Official Landelijk Partner Wishes Events 

bekend van TV programma “Married at first sight” 



         

We zien door de bomen het bos niet meer! 
Hoe maken we de juiste keuzes?
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Het is sowieso belangrijk om te beseffen dat ‘de beste’ bedrijven niet bestaan. Wat het 

beste voor jullie buren is, is namelijk niet per definitie ook het beste voor jullie. Het gaat 

erom dat jullie de bedrijven vinden die het beste bij jullie passen. Maar hoe komen jullie 

daar dan achter? Relax! Jullie hebben straks alle antwoorden en jullie kunnen meteen 

aan de slag!  

We horen vaak van bruidsparen dat ze al ontzettend veel winkels hebben bezocht en 

steeds geen keuze kunnen maken. Zonde van de tijd en het levert waarschijnlijk een 

hoop frustratie op! Wij zijn ervan overtuigd dat jullie bruiloft nog mooier wordt, als de 

‘route’ ernaartoe ook fijn is geweest. Jullie bruiloft is dan namelijk een fantastische 

afsluiting van een bijzondere verlovingstijd: het is ‘de kers op de taart’. Wat we ook vaak 

horen is dat bruidsparen achteraf toch liever een andere beslissing hadden gemaakt 

over een bepaald product of bedrijf. Jammer! Dan kijk je ook niet fijn terug op jullie 

bruiloft. Dus: Wishes and Weddings to the rescue. Jullie bruiloft, een droombruiloft! 

Daar gaan we voor....  

Het volgende stappenplan kunnen jullie toepassen op 

onderdeel van jullie bruiloft waarvan je 100% zeker 

wilt zijn dat jullie de juiste keuze maken. Of het nu 

gaat om de fotograaf, de trouwauto, de locatie of 

andere belangrijke zaken. Doorloop de stappen per 

onderwerp en niet voor van alles tegelijk. Dus maak 

eerst even een keuze. Kies één product of dienst uit 

en dan kun je aan de slag! Bepaalde stappen lijken 

misschien lang of overbodig, maar niets in minder 

waar. Doordat je nu goed bent voorbereid, kun je 

straks sneller keuzes maken. En maak je ook sneller 

de juiste keuzes waar je achteraf heel erg tevreden 

over bent!  



STAP 1 
Inspiratie en Oriënteren

         

We gaan lekker in je luie stoel beginnen: struin gewoon eens het internet af op zoek 

naar inspiratie over het betreffende onderwerp. Om ervoor te zorgen dat je niet 

verdwaald, kies je eerst drie websites uit waarop je gaat zoeken. Bijvoorbeeld 

www.theperfectwedding.nl, www.bruiloftervaring.nl en (natuurlijk! :)  
www.wishesandweddings.nl. Vergeet ook Pinterest niet. Het is ook een idee om 

bruiloften van anderen te bekijken via de trouwfoto’s op sites van fotografen of 

video’s bij de videografen. Ga allerlei sites af met alleen dat ene onderwerp in je 

achterhoofd.  

Ben je nu op zoek naar inspiratie voor jullie trouwringen? Dan bekijk je alle foto’s die 

je tegenkomt met die blik: mooi of niet mooi? Geen trouwring te zien? Snel weer 

door! Dat hoeft niet te totale ring te zijn, maar kan ook een onderdeel zijn. 

Bijvoorbeeld de dikte. Op zoek naar een fotograaf? Let op het gevoel wat een foto je 

geeft? Gaaf? Bewaren! Niet? Door naar de volgende. Laat je inspireren! Het is ook    

leuk om een Bruid&Bruidegom te kopen. Knip alles uit wat je aanspreekt. (Als er een 

bedrijfsnaam bijstaat, moet je deze wel mee uitknippen voor een latere stap.)  
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Gwenda Terpstra 
Travel Counsellor 

Official Landelijk Partner Wishes Events 



         

10-stappen plan 
“Hoe maken we de beste keuzes?” 

door 

 

Jullie bruiloft, een droombruiloft!
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Let op: het is nu absoluut nog niet het doel om te vinden wat je zoekt. Je weet namelijk nog niet 

wat je zoekt! Het doel van deze fase is erachter komen wat jullie mooi vinden. Wat jullie fijn 

vinden, wat jullie belangrijk vinden, etc. Je bent nu echt aan het oriënteren. De site waar je 

mooie plaatjes vindt, bewaar je bij favorieten zodat je ‘m altijd terug kunt vinden. Of je 

kopieert de URL gewoon even naar een Word-documentje. Let nog niet op plaatsnamen, 

prijskaartjes of andere zaken. Het enige wat nu geldt is: inspiratie opdoen en oriënteren. Het is 

het handigst om dit nog niet samen met je partner te doen. Natuurlijk kunnen jullie wel beide 

aan de slag met stap 1, maar doe dat nog even apart van elkaar.  

Je kunt nu door naar de volgende stap of deze stap herhalen met een ander onderwerp in 

gedachten.  



STAP 2 
Gezelligheid en Overleggen
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Het doel is nu om erachter te komen of jullie op één lijn zitten. Wat vindt hij wel en niet mooi? 

Wat vindt zij wel en niet mooi? Wat is een echte no-go? En wat vindt de ander ontzettend 

belangrijk en valt niet over te discussiëren? Neem elkaars mening serieus en luister naar elkaar 

om elkaar te begrijpen. We zijn niet uit op een pre-echtelijke ruzie! Het is juist de bedoeling om 

elkaar serieus te nemen en samen uit te zoeken wat jullie nu eigenlijk wel of niet mooi vinden. 

Heb lol samen! Op het einde van deze avond hebben jullie een goed beeld van wat je samen 

belangrijk vindt en wat je zoekt in een product of dienst. Je kunt dit doen voor één onderwerp 

of voor meerdere onderdelen van jullie bruiloft. Het beste is wel om één onderdeel per keer te 

‘behandelen’. Zo houden jullie de juiste focus en kun je lekker gaan afvinken. Ringen? Check! 

Trouwauto? Check! We bedoelen hier niet mee dat je DE ringen of DE trouwauto van jullie 

dromen al hebt gevonden. Afvinken betekent in deze fase dat je weet wat jullie wel graag 

willen en wat jullie niet willen. Je hoeft nog niet alle details te weten: daar helpen de bedrijven 

jullie straks verder mee. Jullie weten nu de grote lijnen. Wordt het een kasteel of een 

strandpaviljoen, wordt het een limousine of een Bentley? Etc. De randvoorwaarden, die weet 

je nu. En niet geheel onbelangrijk: je weet van elkaar wat je wel en niet belangrijk vindt. En als 

het goed is, heb je een hele gezellige avond gehad. Deze momenten horen er zeker bij! Dit 

zorgt ervoor dat jullie een ontzettend leuke tijd hebben samen, dat je nog dichter tot elkaar 

groeit en dus een nog mooiere bruiloft hebt.  
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Seran van Wijk 
Artistic Productions 

Official Landelijk Partner Wishes Events 

We create, you celebrate



STAP 3 
Vragen en Verzamelen
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Jullie kunnen nu op zoek naar het bedrijf met jullie favoriete product of dienst. Jullie weten nu 

namelijk wat jullie wensen, jullie randvoorwaarden zijn. Het is nu eerst belangrijk om erachter 

te komen wat jullie opties zijn. Welke bedrijven zijn er om uit te kiezen? Deze stap kan weer 

prima alleen, maar natuurlijk ook samen. Het is maar net wat jullie het fijnst vinden. Je hebt 

vier manieren om alle opties te verzamelen. Het leukste is om alle manieren toe te passen!  

Vrienden en familie  

Vraag aan jullie vrienden en familieleden of ze een bedrijf kennen wat product/dienst x levert. 

Waar hebben zij goede ervaringen mee en waarom denken ze dat dit bedrijf bij jullie past? 

Deze laatste vraag is erg belangrijk. Je moet namelijk zien te achterhalen of dit bedrijf jullie in 

eerste instantie aanspreekt. Het is niet de bruiloft van je beste vriendin of je moeder. Het 

bedrijf moet bij jullie passen. Geen idee? Zet het bedrijf op de lijst? Twijfel? Op de lijst! 

Absoluut niet? Niet noteren en meteen vergeten. Het gaat hier dus alleen om een hele, hele 

grove selectie. Grootste doel is het verzamelen van allerlei bedrijven. De selectie komt later 

pas.  

De omgeving  

Pas als je een rode auto wilt kopen, ze je overal rode auto’s. Zo is het met trouwen ook. Tot nu 

toe was je er niet zo mee bezig, dus de kans is groot dat er een ontzettend mooi bedrijf bij jullie 

in de omgeving zit waar je nog van hebt gehoord. Denk gewoon eens na, loop eens (samen) 

door de stad: welke bedrijven die product x verkopen zitten er in je eigen omgeving? Het zijn er 

waarschijnlijk meer dan je in eerste instantie dacht. Lijkt het je een prima bedrijf? Noteren! 

Eraf halen kan altijd nog. Misschien vind je wel dat ene pareltje wat online niet goed te vinden 

is… 

Internet  

Je hebt bij stap 1 een hoop foto’s en websites bewaard. Nu ga je eens kijken welke bedrijven 

hierbij horen. Het geeft niks als je lijst nu al best lang wordt. Dat komt straks allemaal goed!  



STAP 3 
Vragen en Verzamelen
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Trouwbeurzen  

Niets is zo handig als een hoop bedrijven op één plek en waar je kunt zien welke gezichten erbij 

horen. Er worden ontzettend veel bruidsbeurzen georganiseerd. Dus ook hierbij is het 

belangrijk om keuzes te maken. Wat past bij jullie? De grootste trouwbeurzen zijn de 

Love&Marriage beurzen. Als je een grote bruidsmodeshow wilt zien, ga dan naar de show van 

Weddings Bruidsmode “The Grand Wedding Show” in Studio21 .  Of vinden jullie het leuk om 

een Pré Wedding Party mee te maken!? Kijk dan eens naar Weddingday Sensation! 

Houden jullie ervan om tips, adviezen en inspiratie te ontvangen? Dan past het Wishes Event 

bij jullie. Er is er altijd één bij jullie in de regio. Dit is meer een event dan een trouwbeurs. Net 

wat anders dan alle anderen! En bovendien gaat er uiteindelijk één bruidspaar naar huis met 

schitterende prijzen t.w.v. max € 10.000,-  voor hun droombruiloft. Erg leuk!
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René Lelieveld 
Promises Trouwringen 
Official Partner Wishes Events 
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Bas Uijlings 
Bas Uijlings Fotografie 
Official Partner Wishes Events 
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Antoinette Zunnebeld 
eigenaar Wishes and Weddings

Een droombruiloft is een droombruiloft als je 
lol hebt tijdens de voorbereidingen, als je 
tijdens jullie bruiloft die glimlach niet van je 
gezicht krijgt en als je er achteraf nog steeds 
de gelukskriebels van krijgt als je eraan 
terugdenkt.  
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STAP 4 
Selecteren en Categoriseren
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Nu is het tijd om een eerste selectie te gaan maken. Van alle bedrijven die nu op jullie (of jouw) 

lijst staan, zijn er na deze stap nog 10 over. Jullie persoonlijke top 10. We merken dat deze fase 

nu nog vaak door één van de twee partners wordt uitgevoerd. Dat kan prima! Doordat jullie 

stap 2 samen hebben gedaan, weet je nu namelijk wat de do’s and don’t zijn van jullie allebei. 

Als je de eerste selectie alleen doet, kun je dus heel makkelijk rekening houden met jullie 

gezamenlijke wensen.  

De eerste selectie  

Deze eerste selectie vindt plaats op basis van je onderbuik gevoel: spreekt de website van het 

bedrijf je aan, spreken de teksten je aan, heb je er goede dingen over gehoord, etc. Kortom: 

hebben jullie er een goed gevoel bij? Niks meer en niks minder. Je intuïtie is vaak 

betrouwbaarder dan je misschien denkt en moet je dus zeker niet negeren. Als jullie doen wat 

goed voelt, neem je waarschijnlijk de goede beslissing.  

De tweede selectie  

De tweede selectie vindt plaats op basis van de locatie: hoever zijn jullie bereid om te rijden 

voor dit bedrijf? Voor trouwringen rijden sommige bruidsparen het hele land door, terwijl 

anderen dit er niet voor over hebben. Beslis dus samen wat jullie te ver weg vinden en wat niet. 

Een tip: het kan soms juist erg leuk zijn om er een ‘dagje uit’ van te maken. Streep niet te snel 

bedrijven weg die te ver weg liggen. En daarbij; veel fotografen (en andere dienstverlenende 

bedrijven) zijn ook bereid om naar jullie toe te komen. Dus dan is afstand sowieso geen 

probleem. Weten jullie wat te ver is en wat niet? Dat kun je dus weer verder met afstrepen.  

De laatste selectie  

Ten slotte ga je iets kritischer kijken of het bedrijf kan voldoen aan jullie randvoorwaarden van 

stap 2. Als jullie hebben besloten dat je trouwfoto’s wilt in een bepaalde stijl en je vindt dat 

niet bij bedrijf A, dan valt dat bedrijf dus ook af. Heeft je vriendin geadviseerd om bij Kasteel B 

te trouwen, maar willen jullie op een landgoed trouwen?
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Jeroen Bos 
Jeroen Bos Fotografie 
Official Partner Wishes Events 
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Dan valt dat Kasteel dus ook af, hoe goed het haar ook is bevallen. Etc. Het is de bedoeling dat 

je 10 bedrijven overhoudt waar je een goed gevoel bij hebt, waar jullie bereidt zijn om naartoe 

te gaan en die voldoen aan jullie randvoorwaarden. En ja: we hebben inderdaad nog niet 

gekeken naar de prijs. Die is tot op dit moment namelijk ondergeschikt. Is het nog lastig om 

bedrijven weg te strepen en er 10 over te houden? Zet dan telkens twee bedrijven naast 

elkaar. Als je uit een van die twee zou moeten kiezen. Welke mag dan blijven en welke valt af? 

Durf te kiezen. Geef je onderbuik gevoel de belangrijkste stem in deze beslissingsronde.  

Je hebt nu dus 10 bedrijven over. Deze 10 bedrijven ga je in 2 groepen verdelen. Categorie 1: 

“Geen idee wat dit kost, maar dit MOETEN we hebben!” En categorie 2: “Heel erg leuk en dit 

past zeker binnen ons budget.” Veel bedrijven plaatsen prijzen op hun website, dus zo kun je 

daar makkelijk achterkomen. Daarnaast kun je vaak zelf ook een inschatting maken aan de 

hand van de uitstraling van het bedrijf. En weet je het echt niet? Vraag dan gewoon even via de 

mail om een prijsindicatie. De meeste bedrijven vinden dit niet zo fijn, omdat ze erg graag een 

persoonlijke uitleg bij willen geven. Dus vragen via de mail, is in geval van nood.. ;)  



STAP 5 
Wat vindt hij en wat vindt zij
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Op dit moment is er een lijst van 10 bedrijven. De lijst is - ongelijk of gelijk - onderverdeeld in 

twee groepen. Jullie gaan nu apart van elkaar deze top 10 terugbrengen naar een top 5. Jij 

maakt dus je eigen top 5 en datzelfde geldt voor je partner. De enige voorwaarde is dat er in 

deze top 5 bedrijven moeten voorkomen uit beide groepen. Verder is het ieder voor zich! 

Hetgeen waar je op selecteert is echt persoonlijke voorkeur. Het maakt niets uit wat je het 

zwaarst laat wegen of waarom een bepaalde keuze wordt gemaakt. Misschien heb jij bij stap 4 

besloten dat bedrijf x niet te ver rijden is en vindt je partner nu van wel. Dat kan. Deze top 5 is 

persoonlijk en de keuzes zijn dus altijd goed. Je hoeft hiervoor trouwens niet perse samen te 

gaan zitten. Prik wel alvast even een datum wanneer de top 5 klaar moet zijn. Nu eerst aan de 

slag!  
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Marc & Arno Bor 
Snappshot 

Official Partner Wishes Events 
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STAP 6 
Even niets en gewoon relaxen
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Als het goed is, hebben jullie afgesproken wanneer de top 

5 van jou en je partner klaar moet zijn. Vanaf dat moment 

leg je beide lijsten even aan de kant en zet je alles even uit 

je hoofd. Gewoon even niksen en relaxen. Welke periode 

je hiervoor neemt, is aan jullie. Ons advies is minstens 4 

dagen. Zonder dat jij het doorhebt werken je hersenen 

ondertussen namelijk gewoon door. Dit verklaart 

waarom je soms plotseling een ‘ingeving’ hebt en precies 

weet wat je moet doen. Zo werkt dat hier dus ook. 

Gewoon even laten liggen en je onderbewuste het werk 

laten doen.  

STAP 7 
Keuzes en keuzes…

Na de ‘top 5-loze’ periode gaan jullie samen de lijst terugbrengen tot 3 bedrijven. Op dit 

moment zijn er minimaal 5 en maximaal 10 bedrijven over op de lijst. Het kan namelijk zijn dat 

jullie top 5 exact overeen komt, of dat het juist totaal verschillend is. Beide is geen probleem.  

Het wordt pas een probleem als jullie er niet samen uitkomen, maar we gaan er even vanuit dat 

jullie veel van elkaar houden en elkaar alles gunnen. Het zou zomaar eens waar kunnen zijn!  

Dus jullie zullen er nu echt even samen uit moeten komen. Net als bij stap 2 is het een kwestie 

van overleggen, bespreken en luisteren. Vooral dat laatste. 
Wat vindt de ander belangrijk en waarom. Misschien heeft je partner wel ergens aan gedacht 

waar jij nog nooit bij hebt stilgestaan. Ook in deze fase geldt nog steeds: beide groepen (zie 

stap 4) moeten vertegenwoordigd zijn in jullie top 3. Het maakt niets uit welke van de twee de 

overhand heeft. We vinden dit zo belangrijk omdat je misschien denkt dat jullie favoriete 

bedrijf veel te duur is. Op basis van dat vermoeden, neem je normaliter misschien niet eens 

contact op. Terwijl dit bedrijf misschien helemaal niet zo duur is, of ze hebben toevallig net een 

actie. Het zou zonde zijn als je het bedrijf dan niet eens een kans hebt gegeven, terwijl het 

eigenlijk jullie favoriet is. Dus niet te snel naar de kosten en het budget kijken. Blijf altijd je 

dromen najagen! 
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Ok, weer terug naar die top 3. Jullie zorgen er dus samen voor dat er 3 favoriete bedrijven 

overblijven. De kans is groot dat jullie al meteen een paar bedrijven / websites zien waarvan 

jullie denken ‘nee, dat is het toch niet’. Jullie hebben namelijk even afstand genomen en 

bekijken de dingen nu wat objectiever. Deze bedrijven streep je gewoon meteen door. Weg 

ermee.  

TIP: Hebben jullie een top 3 gemaakt bij deze stap en zit er nog een beurs aan te komen waar jullie 
graag heengaan? Wacht dan even met stap 8. Na de beurs herhaal je eerst even de stappen 4 tot en 
met 7, zodat je met een actuele top 3 aan stap 8 begint.  
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Annika Palm 
Danszinnig Openingsdansen 

Official Partner Wishes Events 
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STAP 8 
Persoonlijk en advies
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Jullie hebben nu echt een goed ‘onderzoek’ achter de rug. Een goede voorbereiding is het halve 

werk! :) Dat zul je merken. Nu is het tijd om een paar flinke stappen voorwaarts te zetten. Met 

de bedrijven uit jullie top 3 maak je een afspraak! Het is ons advies om met niet meer dan drie 

bedrijven een afspraak te maken. Doordat je een goede voorbereiding hebt gedaan, is meer 

dan drie ook niet nodig. Het minimum is twee. Het is namelijk fijn om te kunnen vergelijken. Je 

weet pas wat wel bij jullie past, als je ook hebt gezien wat niet bij jullie past. Je komt daar pas 

achter als je verschillende bedrijven met elkaar kunt vergelijken. Bij teveel bedrijven ga je 

twijfelen. Dus bezoek minimaal twee en maximaal drie bedrijven. Bel of mail ze gewoon voor 

een afspraak en ga er naartoe.  

Op deze manier kun je persoonlijk kennis maken met de mensen ‘achter’ het bedrijf. Ze kunnen 

meteen antwoord geven op al jullie vragen en dus persoonlijk advies geven.  

Vertel tijdens deze afspraak ook gerust hoe je bij dit bedrijf terecht bent gekomen. Via die 

vriendin die een goed advies gaf? Via een bepaalde website of heb je ze op een beurs gezien? 

Het kan voor dat bedrijf hele waardevolle informatie zijn. 



STAP 9 
Bespreken en beoordelen
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Na elk gesprek beoordelen jij en je partner (samen of apart) elk bedrijf op een aantal punten. 

Geef hierbij antwoord op de volgende vragen: Is er een ‘klik’? Zag de persoon en de locatie er 

netjes uit? Komt de persoon op jullie over als een professional? Past de prijs binnen jullie 

budget of hebben jullie het ervoor over om het passend te maken? (Je kunt andere zaken laten 

vallen om toch voor dit gave bedrijf te kiezen.) Noteer wat elk bedrijf jullie gaat kosten, maar 

zeker ook wat het jullie oplevert. Zet allebei de bedrijven op jullie eigen volgorde en kijk wat de 

overeenkomsten zijn. Zodra jullie kunnen bepalen of de kosten opwegen tegen hetgeen je 

ervoor terugkrijgt, heb je in no-time een nummer 1, nummer 2 en nummer 3.  

STAP 10 
De beste keuze is gemaakt!

Geloof ons: door jullie goede voorbereiding weten jullie nu allang naar welk bedrijf jullie 

voorkeur uit gaat. Nu is het moment aangebroken om de uiteindelijke keuze te maken.  

Soms moet je ook de knoop doorhakken om erachter te komen of jullie de juiste keuze hebben 

gemaakt. Daarom is ons advies: maak de beslissing voor jezelf, maar meld het nog niet meteen 

aan het bedrijf. Een optie plaatsen kan, maar bevestig nog even niets. Laat het eerst even op je 

inwerken: valt er een ‘last’ van je schouders en blijf je tevreden over de keuze? Dan is het de 

juiste keuze!  

Slaat de twijfel toe? Neem dit serieus: het kan in dit geval het signaal zijn dat jullie een andere 

keuze moeten maken of toch nog wat meer informatie moet verzamelen. Referenties 

bijvoorbeeld. Zodra alle informatie compleet is kunnen jullie de beste keuze maken op basis 

van gevoel en feiten.  

Er moeten nu eenmaal beslissingen gemaakt worden, want die trouwdag komt er aan. Wij zijn 

ervan overtuigd dat het maken van alle moeilijke en belangrijke keuzes een stuk makkelijker 

wordt nu jullie dit stappenplan kunnen volgen.  

Jullie bruiloft kan nu een echte droombruiloft worden!  
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Recensies bruidsparen 
na bezoek Wishes Events

Recensie van Victor & Dennie ***** 
Vandaag echt een fantastische dag gehad! Wat een 
prachtige locatie, kasteel Maurick, veel fantastische 
mensen ontmoet. Wij raden alle aanstaande 
bruidsparen aan om het Wishes Event te bezoeken. 
Je trouwdag is zoveel meer dan die ene dag, de 
voorbereidingen, de voorpret met elkaar en je 
leveranciers om jullie dag tot een succes te maken is 
een cadeautje aan jullie zelf. Trouwen is echt een 
belevenis en wat is er mooier dan dit te doen met de 
liefde van je leven! Onze complimenten aan de lieve 
Antoinette, haar team en alle leveranciers. We 
hebben nogmaals een grandioze dag gehad! Liefs 
Victor & Dennie

Recensie van Kim den Bleker ***** 
Vandaag zijn we voor het eerst samen naar een 
wedding event geweest, hierdoor merkte we echt 
dat het super leuk is om over al de dingen die bij je 
huwelijk horen samen na te denken en daar 
keuzes in te maken. Je leert elkaar weer een stukje 
beter kennen. Het was erg leuk dat er 
verschillende bedrijven waren die iets lieten zien 
en je tips gaven. Ook vonden we de workshops 
nuttig, omdat je toch net wat andere tips kreeg 
over dingen waar je zelf niet 1, 2, 3 aan denkt. 
Kortom een zeer geslaagde dag!
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