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IN DE CATEGORIE 

WEDDINGPLANNERS 

AS YOU DESI RE ZORGT VOOR: 

(TIJDS)BESPARING 
Alle kennis in huis 
over planning, leveranciers 
kosten, trends en mogelijkheden 
binnen de trouwbranche. 

VERTROUWEN 
De organisatie ligt in ervaren 
en professionele handen. 

PERSOONLIJKHEID 
Een trouwdag (of weekend) 
die uitstraalt en aanvoelt 
zoals jullie zijn en/of 
voor ogen hebben! 

GENIETEN! 
Het bruidspaar en alle gasten 
kunnen optimaal genieten 
tijdens de viering van 
'de liefde' voor elkaar. 



"Zij is een duizendpoot: 
goed in grote lijnen en details, 

sterk in organisatie, 
design en styling. 

Alles kun je met een gerust hart 
aan haar overlaten. 

Maar met Desiré krijg je 
nog veel meer dan dat, 

namelijk een toewijding 
en enthousiasme van jewelste!" 

- Willeke & Robert Jan
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DESI RE-------
Dit ben ik, Desiré, het gezicht achter As You Desire. 
In het kort omschrijf ik mijzelf als betrokken, creatief, 
spontaan, behulpzaam, nieuwsgierig (ofwel geïnte
resseerd), tikkeltje ongeduldig en toch best wel een 
control-freak met perfectionistische doelstellingen. 
Ik kan het allemaal zijn/kwijt in mijn beroep als wed
ding planner & designer. 

In 2007 is mijn weddingplanner-avontuur begonnen 
bij een wedding planning agency in Miami voor een 
HBO-stage. Daar ben ik doorgegroeid tot het volle
dig zelfstandig uitvoeren van bruiloften in bijna een 
jaar tijd en heb ik mij gecertificeerd als internationa
le wedding planner. 

Sindsdien hebben ruim over de honderd bruidspa
ren de organisatie van hun trouwdag aan mij toever
trouwd. Met nog net zoveel passie en enthousiasme 
als bij de eerste bruiloft stap ik in het organisatiepro
ces met 'mijn' bruidsparen. 

Het leukste en meest bijzondere aan mijn beroep 
vind ik het persoonlijke contact. Bruidsparen die 
vertrouwen geven waarbij ik ze mag helpen bij het 
vertalen en realiseren van hun perfecte trouwdag en 
het overtreffen van hun verwachtingen. Het zien dat 
ze volop (kunnen) genieten op hun dag, ook (of 
juist) omdat ik erbij ben. Daar groeit mijn hart van! 



WERKWIJZE 

De werkwijze is altijd afgestemd op de wensen en behoefte van het bruidspaar. De 
start van de organisatie varieert van 3 maanden tot 2 jaar voor de trouwdatum. Het 
ene bruidspaar wenst veel contact en het ander juist weinig. Sommige bruidsparen 
vinden het fijn om zelf bepaalde onderdelen te organiseren terwijl terwijl anderen 
liever alles uit handen geven. Hierom zullen we de service en werkwijze in overleg 
afstemmen naar wat gewenst is en bij jullie past. Wel loop ik altijd de volgende fases 

door met bruidsparen: 

Heel graag maak ik eerst persoonlijk kennis met jullie tijdens een vrijblijvend 
introductiegesprek. Dit kan op mijn kantoor in Utrecht of elders. Tijdens dit gesprek 
zullen wij jullie wensen bespreken en ervaren of het tussen ons 'klikt'. Die klik staat 
voor mij voor het overhouden van een goed gevoel waarmee de basis van 

vertrouwen voor een fijne samenwerking is gelegd. 

Na ons gesprek zal ik de offerte opmaken met daarin opgenomen onze service die 
besproken is. Veelal stuur ik aanvullende informatie mee zoals locatiesuggesties, 
voorbeeld van een draaiboek of een budgetindicatie. Dit doe ik graag om jullie 
alvast inzicht te geven in dergelijke informatievoorziening voordat er een 
overeenkomst tussen ons gesloten is. Open communicatie en verwachtings-

management zijn voor mij key. 

Yes, we gaan van start! Afhankelijk van mijn instapmoment gaan we eerst de 
prioriteiten vastleggen. Vaak is dit een locatiescout en het opstellen van een uitge
breid draaiboek welke inzicht geeft in de planning en open vraagstukken. Ook, en 

juist, jullie input in wat belangrijk voor jullie is zal vooropgesteld worden. 



WERKWIJZE 

In deze fase gaan we (nog) dieper in op jullie wensen en de mogelijkheden. We 
zullen de overige leveranciers aanstellen, vaak voorafgaand aan een bezoek/kennis
making, het draaiboek verder personaliseren en jullie gewenste stijl/sfeer uitwerken. 
Ik zal het contact met elkaar en de leveranciers onderhouden. Ook zijn er 
tussentijdse meetings om de voortgang en mogelijkheden te bespreken, knopen 
door te hakken en actiepunten op te stellen voor het vervolg van de organisatie. Het 
tempo en de intensiteit van ons contact is afhankelijk van wat jullie fijn vinden en de 

tijd die nog rest tot aan de trouwdag. 

Circa 3 weken voor de trouwdag gaan de laatste puntjes op de i gezet worden. Alle 
leveranciers zijn aangesteld en de planning ligt klaar. Er zal een detailmeeting op de 
trouwlocatie(s) plaatsvinden zodat alles nog eens grondig wordt doorgenomen. 
Hierna zal ik een dubbelcheck uitvoeren bij alle leveranciers zodat iedereen weer up 
to date is, de afspraken vers in het geheugen staan en in het bezit zijn van het defini
tieve draaiboek. In de laatste week is alles set in stone al zal ons contact dagelijks zijn 
voor eventuele /ast minute ideeën, wijzigingen in gastenaantallen, mogelijke invloed 
van weersvoorspellingen maar ook voor de nodige ontlading van (goede) zenuwen. 
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Meestal ben ik de hele dag aanwezig op de trouwdag(en). Het aantal uren is afhan
kelijk van jullie wensen en de planning. Dit kan zijn voor het regisseren van opbouw
werkzaamheden; fungeren als aanspreekpunt voor de gasten en de leveranciers; 
coördinatie van de geplande activiteiten volgens het draaiboek tot aan het 
begeleiden van afbouwwerkzaamheden en het onderbrengen van de cadeaus voor 

een volledig ontzorgde trouwdag! 



" Desiré heeft onze bruiloft in Italië georganiseerd. Zij 
heeft ons bij alle componenten van de bruiloft onder
steund, van locatie selectie, uitnodigingen, selectie 
van leveranciers, trouwdocumenten en het ontwerp 
van de dag (zowel qua planning als qua decor). 

Ze is heel enthousiast, gestructureerd, ervaren en 
professioneel en gaat tot het uiterste om jouw huwe
lijksdag de mooiste dag van jouw leven te maken. Zij 
denkt proactief mee over alle aspecten en stelt goede 
ideeën voor op basis van haar ervaring met de orga
nisatie van bruiloften in binnen- en buitenland. Op de 
dag zelf zorgt ze ervoor dat je je geen zorgen hoeft te 
maken over he� verloop van de dag en je kunt dus 
echt genieten! 

Hoewel we ook nog even hebben overwogen om een 
weddingplanner in Italië te contracteren, zijn we heel 
blij dat we hebben gekozen voor Desiré: 1) Zij heeft 
ons kunnen helpen bij het kiezen van een geschikte 
regio voor onze bruiloft. 2) We vonden het erg fijn om 
face to face met onze weddingplanner bij ons thuis te 
kunnen afspreken om echt goed door alle wensen en 
voortgang heen te lopen. 3) Zij heeft 'er een neus 
voor' om goede en passende leveranciers te vinden 
(al dan niet uit haar netwerk) en daar ook heldere 
afspraken mee te maken. Kortom, we kunnen As you 
Desire van harte aanbevelen." 

- Sergio & Astrid



SERVICES 
WEDDING PLANNING 

Jullie gaan trouwen, whohoe! De verlovingstijd is aangebroken 
en dan is het tijd om jullie bruiloft te gaan plannen. Vragen, mo
gelijkheden en keuzes komen op jullie af. Heel graag begeleid 
ik jullie van A tot Z met mijn full weddingplanner service. 

Kiezen jullie voor As You Desire dan krijgen jullie: 

Mij, Desiré, als jullie persoonlijke en enthousiaste weddingplan
ner met een team achter de hand van in de praktijk zelfopgelei
de (assistent) event coördinatoren en stylisten. 

Een zeer ervaren weddingplanner, perfectionistische styliste én 

creatieve grafische designer in één! 

Een uitstekend netwerk van vele betrouwbare (trouw) leveran
ciers waarmee wij een sterk team kunnen samenstellen die past 
bij jullie en volledig aansluit op jullie wensen. 

Een enorme bron aan kennis en ervaring in binnen- en 

buitenland, culturele tradities, etiquette, en eigenlijk alles wat 
met een bruiloft te maken heeft. 

Een zeer betrokken en persoonlijke aanpak in zowel de organi
satie als de realisatie van jullie bruiloft. 

Een bom aan creativiteit en on-trend tips voor een persoonlijke 
en (echt) unieke bruiloft. 

Een speurneus, die altijd op zoek is naar nieuwe en unieke 

locaties, belevenissen en andere bijzonderheden. 

Een 'alles is mogelijk maar niets moet' mentaliteit. 

Een flexibele servicegerichte houding. 

Een onbezorgde organisatie en trouwdag! 



DESTINATION WEDDING 

SERVICES 

Verliefd geworden op een prachtige omgeving of locatie in het 
buitenland? Wat een fantastisch bruiloft-avontuur ligt er voor 
jullie (en jullie gasten) in het vooruitzicht! 

Wij zijn ervaren in het organiseren van buitenlandse bruiloften. 
Sterker nog, wij zijn juist in het buitenland (Miami) gestart als 
weddingplanner. Al jaren mogen wij bruiloften organiseren 
zoals in Italië, Spanje, Denemarken, België en Frankrijk. 

Wij kunnen de volledige organisatie van jullie buitenlandse 
bruiloft verzorgen. Onze destination wedding planning service 
heeft een aantal aanvullende onderdelen opgenomen naast de 
gebruikelijke full weddingplanning service. Deze zijn; 

Een locatie- en leveranciersscout of tour in het buitenland 

Uitgebreide (Engelstalige) hand-out met overzichten van 
planning, plattegronden e.d. voor de leveranciers 

Hulp en verzorging van trouwdocumenten, verzekeringen, tolk 
en eventueel tickets en hotelkamers voor jullie (gasten) 

Assistentie gedurende het hele trouwweekend. Meestal een 
dag voor aanvang tot na het vertrek van de gasten 

Voorafgaand bespreken wij uitgebreid jullie wensen en 
verwachtingen want de beslissing maken om te trouwen in het 
buitenland is fantastisch maar gaat meestal niet over één nacht 
ijs. Wellicht ook interessant om mijn blogpost hierover te lezen: 

www.asyoudesire.nl/post/trouwen-in-het-buitenland 

Ik sta in ieder geval al te popelen om jullie mee te mogen 
nemen in het avontuur van trouwen in het buitenland! 

https://www.asyoudesire.nl/post/denken-jullie-na-over-trouwen-in-het-buitenland
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SERVICES 
DAGCOÖRDINATIE 

Onze dagcoördinatie service is een soort professionele 
ceremoniemeesterschap. Een ideale oplossing als jullie zelf de 
bruiloft willen organiseren maar op de trouwdag de realisatie 
aan een professional willen overlaten zodat jullie, samen met 
jullie gasten, zorgeloos van elke minuut kunnen genieten. 

Deze service bestaat zowel uit de nodige voorbereidingen als 
de aanwezigheid op de trouwdag. In de voorbereiding is het 
van belang dat ik op de hoogte zal zijn van alle ins & outs. Ik zal 
starten met het opstellen van een overzichtelijk draaiboek 
waarin alle onderdelen, met voldoende tijd, zijn opgenomen 
zodat jullie vandaaruit de organisatie kunnen oppakken. 

Service in de voorbereidingen: 

Een overzichtelijk en compleet draaiboek van dé dag 

Beschikbaarheid voor tips en advies 

Aanwezigheid bij de detailmeeting op de trouwlocatie(s) 

Dubbelcheck met alle aangestelde leveranciers 

Service op de trouwdag(en) zelf: 

Aanwezigheid voor het regisseren van de opbouwwerkzaam

heden en het verzorgen van de finishing touch van decoraties 

Aanspreekpunt voor de gasten en de leveranciers 

Coördinatie van de geplande activiteiten volgens draaiboek 

Meestal start de dagcoördinatie 1,5 uur voor aanvang van de 
gasten tot 1 uur na de start van het feest. Uiteraard stemmen wij 
de servicetijden geheel naar wens met jullie af. 



CONSULT/ADVIES 

SERVICES 

Jullie organiseren de bruiloft zelf, wellicht met hulp van jullie 
ceremoniemeester(s), maar jullie willen graag professioneel 
advies inwinnen. Dan is een consult bij ons afnemen de 
perfecte oplossing. 

Jullie willen bijvoorbeeld hulp bij het vinden van jullie ideale 
(trouw)locatie in binnen- of buitenland, een check op het draai
boek om te zien of er voldoende tijd staat voor de geplande 
activiteiten en er niets vergeten is, advies voor styling of de 
beste adresjes en leveranciers voor jullie trouwdag inwinnen. 
Maar ook voor het reviewen van overeenkomsten en offertes of 
voor vergunningaanvragen kunnen jullie bij ons terecht. 

Een consult duurt meestal 1,5 á 2 uur en kan op mijn kantoor in 
Utrecht plaatsvinden of bij jullie thuis aan de keukentafel. Soms 
is een follow-up mail nodig of er zijn nog enkele aansluitende 
vragen, dat zit inbegrepen in onze consult service. Ook krijgen 
jullie mijn tips & tricks document mee naar huis. 

Jullie kunnen voorafgaand aan het consult kenbaar maken waar 
jullie advies of informatie over willen maar jullie mogen ook met 
een grote vragenlijst aankomen om alles te vragen aan mij wat 
jullie maar willen! 

PS in sommige situaties is het interessant om eerst een 
consult(en) af te nemen als jullie een weddingplanning service 
overwegen. Met name bij het zoeken naar de ideale (buiten
landse) locatie is de uitkomst wisselend in wat een locatie kan 
verzorgen en welke hulp er aanvullend nog nodig/gewenst is. 



SERVICES 
CELEBRATION EVENTS 

Een grote glimlach, kippenvel, ogen van ongeloof, vreugdetra
nen en 'een hand voor de mond slaan' momenten creëren! 

Wanneer je iets bijzonders wilt vieren of te vieren hebt en dit op 
een persoonlijke maar unieke wijze wilt doen. Met passie en 
toewijding ga ik met je brainstormen voor een plan en de 
uitvoering ervan met een wauw-effect voor ogen. 

Celebration events voor: 

Een unieke (1 st) date 

Een romantisch huwelijksaanzoek 

Verlovingsfeest (als verrassing voor de gasten) 

Zwanger! 

Viering van jullie (huwelijks)jubileum in binnen- of buitenland 

Een ander bijzonder moment om iemand mee te verrassen 

Iets kleins en intiems kan net zo groots zijn! 

Kriebels in mijn buik krijg ik bij de gedachte om een intieme 
setting (buiten of binnen) te mogen creëren voor jou en als ver
rassing voor je geliefde. Het zal een herinnering voor het leven 
worden! Je zal vast opgemerkt hebben dat ik (ook) een ware 
romanticus ben;). 

Ook heb ik diverse concepten voor 2 personen ('Just the two of 

us!') uitgewerkt klaarliggen om meteen uit te kunnen voeren. 
Nog steeds net zo bijzonder, met een aantrekkelijk tarief en ook 
binnen 24 uur realiseerbaar! 



STYLING 

SERVICES 

De gewenste uitstraling en de totaalbeleving van jullie dag kan 
volledig gecreëerd worden met styling. Als weddingdesigner 
ga ik verder dan enkel het verzorgen en plaatsen van 
decoraties. Wij zullen de gehele uitstraling en sfeer met jullie 
naar wens gaan 'designen'. Zelfs een photo-booth, kleding van 
het personeel en een verlichtingsplan kunnen aan bod komen. 

Wij starten met een uitgebreid gesprek (op locatie) om al jullie 
wensen te bespreken. Wat vinden jullie mooi maar ook niet 
mooi, welke stijl spreekt jullie aan en welke sfeer willen jullie 
neerzetten? Aan de hand van mijn eigen kleurenstalen, 
decoratie-checklist en sfeerimpressies zal ik een goed beeld 
van al jullie wensen krijgen. Na dit gesprek zal ik een persoon
lijk stylingsconcept uitwerken welke uiteraard nog aangepast 
kan worden. Het stylingsplan zal bestaan uit: 

Een moodboard met kleurenstalen 

Plattegrondindeling per ruimte met afbeeldingen 

Een gecategoriseerde itemlist (van decoraties, bloemen e.d.) 

Kostenoverzicht ( + evt. leveranciersoverzicht) 

Wij verzorgen alle gewenste styling materialen en zullen 
uiteraard op de dag zelf alles plaatsen volgens het stylingsplan. 

Ook kunnen wij zorgdragen voor gepersonaliseerde en op 
maat gemaakte decoratiestukken. Denk aan een logo-opdruk 
op de loper of bijzondere decoratiestukken zoals neon- en 
lichtsigns, bijzondere vormen van backdrops e.d. Zie ook deze 
bloemstukhouders en naamkaarthouders van koper die wij 
hebben gemaakt. Ja, wij gaan ver voor jullie picture perfect! 



SERVICES 
DESl(RE)GN 

Willen jullie een unieke uitnodiging? Ik ga heel graag voor jullie 
aan de slag om een gepersonaliseerd design te ontwerpen op 
basis van jullie wensen. 

Van een persoonlijk logo tot aan een complete trouwhuisstijl, 
en alles wat er tussenin zit is mogelijk. Vaak starten wij met een 
(digitale) Save the Date kaart. Naarmate de trouwdatum dich
terbij komt zullen vele andere drukwerk-items naar voren 
komen die nodig/gewenst zijn. Bijvoorbeeld de menukaartjes 
en een tafelindeling. Maar hoe leuk is het om ook het welkomst
bord in jullie (huis)stijl te hebben of een attente kaart op de 
hotelkamer van gasten die van ver komen? Met één herkenbare 
huisstijl, welke aansluit op jullie (trouwdag) wordt hiermee een 
uniek maar vooral persoonlijk karakter aan jullie dag gegeven. 

Wil je meer informatie en mijn designs zien? Kijk dan op 
www.asyoudesire.nl/weddingdesigner-trouwhuisstijl 

Toen ik in Nederland als weddingplanner startte kwam ik erach
ter dat die mooie stationary van mijn bruiloften in Florida hier 
helemaal niet verkrijgbaar waren. Een trouwhuisstijl? Daar had 
niemand van gehoord. Dit vond ik zo zonde dat ik zelf aan de 
slag ben gegaan en na een aantal intensieve cursussen kon ik 
mijn bruidsparen verblijden met customized drukwerk. Onder
tussen is het aanbod hierin groot maar hoe handig is het om de 
vertrouwenspersoon van je bruiloft, je weddingplanner, alles te 
laten designen? Ik weet immers al alle ins en outs van jullie 
wensen en stijl! 

https://www.asyoudesire.nl/weddingdesigner-trouwhuisstijl


RSVP 

SERVICES 

R.s.v.p. is een afkorting en staat voor Répondez s'il vous plaît,
oftewel antwoord alstublieft. In de uitnodiging staat meestal
vermeld voor welke datum en hoe de gasten zich voor de
bruiloft kunnen aan- of afmelden. Het is een optie om een apart
e-mailadres aan te maken waar gasten naartoe kunnen mailen
of om een telefoonnummer te noteren waarop gasten
telefonisch of via een bericht kunnen laten weten of zij aan- of
afwezig zullen zijn. Maar dit kunnen jullie ook uitbesteden en
uitbreiden!

Met onze online RSVP-service gaan wij een stapje verder om 
een nog completer plaatje aan te bieden. Via een RSVP-pagina 
op onze website geven genodigden hun aan- of afwezigheid 
door. Deze pagina zal in jullie huisstijl/kleuren worden opge
maakt zodat alles in dezelfde look and fee/ eruitziet. Er is ruimte 
voor aanvullende informatie zoals hotelsuggesties, routebe
schrijving e.d. Ook is het mogelijk aanvullende vragen te stellen 
zoals eventuele dieetwensen. 

Jullie kunnen teksten en afbeeldingen opsturen als input voor 
jullie pagina en de rest wordt verzorgd. Ik zal 1 week voor de 
einddatum een update sturen in een overzichtelijke sheet van 
alle binnengekomen aan- en afmeldingen. Na de einddatum 
krijgen jullie het definitieve overzicht van alle verkregen 
informatie. 

Een voorbeeld van de RSVP-pagina 1s te zien op: 
www.asyoudesire.nl/natasja-remco 

https://www.asyoudesire.nl/natasja-remco


SERVICES 
ASSISTANTS & STYLISTS 

Wij werken regelmatig met assistenten en stylisten tijdens de 
uitvoering van bruiloften en evenementen. Met een team 
achter de hand van zelfopgeleide assistenten en samenwerkin
gen met professionele stylisten en gastvrouwen kunnen wij alle 
wensen (ook in een kort opbouwtijdsbestek) realiseren. Hieron
der vinden jullie een aantal situaties wanneer wij een assistent 
(of stylist) van ons inzetten: 

De bruiloft (of het event) vindt plaats op meerdere locaties 
waardoor op beide locaties een aanspreekpunt aanwezig is; 

Er gastentransport is geregeld van het hotel naar de trouw
locatie (er zal iemand aanwezig zijn bij de opstapplek); 

Er gewenst wordt dat ik bij de bruid aanwezig ben tijdens 
het klaarmaken (hulp bij het aantrekken van de trouwjurk, 
bruidsbloemen aannemen, first look op thuislocatie regisseren 
etc.) zodat iemand anders bij de opbouw van de locatie 
aanwezig 1s; 

Het (dag)gasten aantal uit meer dan 80 personen bestaat; 

Uitvoering van basis decoratiewerkzaamheden gewenst zijn die 
niet samengaan met de werkzaamheden van de dagcoördina
tie/ceremoniemeesterschap. 

Wanneer er een grote hoeveelheid aan (complexe) decoratie
werkzaamheden uitgevoerd moeten worden dan huren wij 
(ook) een professionele stylist in. 
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SERVICE TARIEVEN 

/ 

Wij brengen altijd een op maat gemaakte offerte uit die gebaseerd is op een 
realistische urenindicatie n.a.v. de besproken wensen én de minimale en/of 
gemiddelde tijd die wij normaliter nodig hebben om de service naar maatstaven te 
kunnen uitvoeren. Deze urenindicatie kan in de meeste gevallen beschouwd worden 
als een vast tarief. Echter kunnen er onvoorziene omstandigheden ontstaan waardoor 
er meer tijd nodig is in de voorbereiding en/of de uitvoering. Uiteraard zullen wij dit, 
wanneer inzichtelijk, kenbaar maken en met elkaar bespreken. Onderstaand overzicht 
geeft indicatieve prijzen weer. Hiervoor gebruiken wij zowel vanaf prijzen als gemid
delde prijzen van onze diensten. 

Weddingplanner Full Service vanaf 50 uren 

International Wedding Planning Service á 65 uren 

(International) Micro Wedding Planning Service á 30 uren 

Dagcoördinatie-(Plus) Service vanaf 25 uren 

Consult/Advies vanaf 2 uren 

Private Events/Celebrations Concept & Planning á 10 uren 

Wedding Styling Service (excl. decoraties) á 15 uren 

Private Event Styling Service (excl. decoraties) vanaf 5 uren 

DESl(RE)GN Service vanaf 1,5 uren 

RSVP Service vanaf 

Assistenten & Stylisten per persoon vanaf 4 uren 

Aanvullende Service Uren 

PS Prijzen zijn inclusief 21 % btw, exclusief reis- en verblijfskosten 

€3.750 

€4.875 

€2.250 

€1.875 

€150 

€750 

€1.125 

€375 

€112 

€195 

€150 

€75 





FAO-------

VEELGESTELDE VRAGEN: 

Wij plaatsen alleen een optie op jullie gewenste trouwda

tum wanneer een kennismakingsgesprek staat ingepland. 

Deze optie zal tot 2 weken nadat de offerte is verstuurd 

worden vastgehouden. Hierna, zonder tegenbericht, zal de 

optie komen te vervallen. Het kan zijn dat de trouwdatum 

nog niet bekend is. In dat geval reserveren wij de datum die 

jullie voorkeur heeft. Wanneer een overeenkomst tussen 

ons is gesloten en de trouwdatum nog niet bekend is, 

zullen we in overleg en op basis van beschikbaarheid de 

definitieve datum in een later stadia vastleggen. 

Wij verwelkomen jullie graag op ons kantoor in Utrecht of 

op elke andere gewenste locatie voor een kennismaking. 

Dit bieden wij kosteloos aan omdat wij het ontzettend 

belangrijk vinden dat er voorafgaand aan de samenwer

king een klik is ontstaan en er ook een basis van vertrouwen 

is gelegd. Het is niet niets om de organisatie van zo'n 

belangrijke dag als jullie bruiloft (deels) uit handen te 

geven. Tijdens het gesprek maken we kennis met elkaar en 

bespreken we, voor zover dat mogelijk is, jullie wensen 

voor de bruiloft en jullie verwachtingen van de wedding 

planning service. Doorgaans duurt het gesprek 1,5 uur. 

Ja, dit bieden wij kosteloos aan! Ook als het gewenst is om 

buiten ons kantoor af te spreken, weliswaar binnen een 

straal van 20 kilometer rondom Utrecht. Wij komen ook 

graag naar u toe. Is dit verder dan 20 km rondom Utrecht? 

Dat is ook mogelijk al vragen wij hiervoor een vergoeding 

van €10,- per extra kwartier aan reistijd. 

•• 

Dat is zeker mogelijk. In veel gevallen worden WIJ inge

huurd vanwege tijdgebrek door drukke banen en/of 

gezinsleven. Daarom passen wij ons aan op wanneer en 

waar het jullie schikt om af te spreken. Laat ons gerust 

weten welke dag en/of welk tijdstip jullie voorkeur heeft. 

Wij vinden het belangrijk dat er voldoende tijd beschikbaar 

blijft om flexibel te kunnen blijven voor onze bruidsparen. 

Daarom hanteren wij een maximaal aantal van 20 bruiloften 

per jaar. Rondom de trouwdatum houden wij altijd reser

ve-tijd beschikbaar voor eventuele last-minute verzoeken 

en/of support. Zo kunnen wij onze service exclusief en op 

hoog niveau houden. 
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Zelfs met al onze kennis van de kosten van binnen- en 
buitenlandse bruiloften is het niet mogelijk dit vooraf vast 
te kunnen stellen. Weliswaar kunnen wij een indicatie of 
een gemiddeld besteed budget van onze georganiseerde 
bruiloften geven, al kan dat een (sterk) vertekend beeld 
geven. Er zijn te veel factoren die de totale kosten beïnvloe
den. Niet alleen de persoonlijke wensen maar ook waar 
getrouwd gaat worden, op welke (populaire) datum, hoe
veel gasten, hoe lang, programmering etc. Hoe meer er 
verteld kan worden over jullie wensen/verwachtingen van 
jullie bruiloft, hoe realistischer deze indicatie kan zijn. 

Wij staan open voor nieuwe samenwerkingen met leveran
ciers. Echter hebben wij een groot netwerk van betrouwba
re leveranciers opgebouwd die wij kunnen aanbevelen. 
Indien specifieke leveranciers gewenst zijn dan zal ik altijd 
eerst een gesprek met ze hebben om te achterhalen of ze 
jullie wensen kunnen verwezenlijken en om te beoordelen 
of ik de gewenste leverancier als ' betrouwbaar' kan 
inschatten. Ik zal mijn bevindingen en advies delen zodat 
jullie hierin een weloverwogen keuze kunnen maken. 

In principe kunnen wij alle ceremoniemeestertaken uit 
handen nemen. Wel denk ik dat het prettig is om een 
vriend(in) of familielid te benoemen met deze eervolle titel 
zonder de 'zware' en tijdrovende taken. Zo kun je met 
hem/haar lekker sparren, bruiloft-shoppen en hulp vragen 
voor prive taken zoals het vrijgezellenfeest organiseren of 
het assisteren tijdens de fotoshoot voor het goedleggen 
van de jurk. 

Laten we het afkloppen, ik ben nog nooit ziek geworden 
tijdens de uitvoering van bruiloften of events. Ik hoop dat 
dit ook nooit zal gebeuren. Mocht dit wel zo zijn dan heb ik 
een netwerk van weddingplanners waar ik een beroep op 
kan doen. Daarnaast werk ik regelmatig met assistenten die 
(groten)deels op de hoogte zijn van de organisatie en die 
kunnen inspringen of bijspringen. In ieder geval zal ik er 
alles aan doen om er zorg voor te dragen dat jullie dezelfde 
begeleiding zullen hebben als ik er zelf had kunnen zijn! 
Trouwens, het afsluiten van een bruiloftverzekering kan 
hiervoor een uitkomst bieden mochten jullie de bruiloft 
(door ziekte) willen verzetten/uitstellen. Jullie zelf en 
andere dierbaren kunnen ook ziek worden. Een bruiloft
verzekering biedt hiervoor dekking. 

https://www.asyoudesire.nl/algemenevoorwaarden
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