
Van droom 
naar realiteit

weddingplanning & events

HET BRUIDSHUYS PRESENTEERT

We Will Blow You 
Away… With Style!



Wilt u van uw bruiloft een unieke belevenis maken? 

Een onvergetelijke avond in een speciaal thema? Met 

Het Bruidshuys organiseer ik, Pam van den Dungen, 

een waanzinnige droom die uitkomt. Dit doe ik samen 

met topondernemers.

Laat uw 
trouwdroom 

uitkomen

Ondernemen en organiseren is mijn 

grote passie. Het zit al vele jaren 

in mijn bloed. Ik werkte samen met 

toonaangevende merken als Coca 

Cola, Disney en de Efteling. Vanaf 2004 

organiseer ik bruiloften en evenementen. 

Bruidsparen omschrijven mij als creatief, 

perfectionistisch en bevlogen. Ik ga ook 

geen uitdaging uit de weg.

Wie is Pam?

weddingplanning & events

SCAN DE QR-CODE
OM DE VIDEO TE BEKIJKEN

Winter
Wonderland
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Wilt u van uw bruiloft een unieke 

belevenis maken? Een onvergetelijke 

avond in een speciaal thema? 

Met Het Bruidshuys organiseer ik, Pam 

van den Dungen, een waanzinnige 

droom die uitkomt. Dit doe ik samen met 

topondernemers.

Ontwerp
& Advies

 ۘ Los te boeken

 ۘ HuwelijksConcept (om in te vullen)

HuwelijksConcept

€ 150

 ۘ Los te boeken

 ۘ Informatie & brainstormen

 ۘ HuwelijksConcept (om in te vullen)

Intake gesprek

€ 250

2 UUR

 ۘ Los te boeken

 ۘ Intake gesprek

 ۘ HuwelijksConcept (om in te vullen)

 ۘ Uitgewerkt stylingsplan

 ۘ 3d tekeningen

Stylingplan

€ 450

7 UUR

Kennismakingsgesprek is kosteloos.

Alle prijzen zijn inclusief btw & 

inclusief reiskosten binnen Brabant.

Reistijd € 25,- per uur, waarbij het eerste uur kosteloos.

Buiten Brabant wordt er € 0,19 cent/km berekent.
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Zitten jullie met vragen zoals: Hoe vul 

ik de dag in? Wat zijn leuke en unieke 

elementen om toe te voegen aan de 

bruiloft? Welke kleuren en materialen 

gebruik ik voor de decoratie? Welke 

bruidsleveranciers zijn betrouwbaar? 

En hoe maak ik een tijdschema? Dan 

help ik jullie daarmee uiteraard graag. 

In een persoonlijk gesprek vraag ik jullie 

het hemd van het lijf, om zo een goed 

beeld te krijgen van jullie wensen, maar 

kijk ik ook naar jullie persoonlijkheden.

 ۘ Intake gesprek

 ۘ Vragenlijst (om in te vullen)

 ۘ Detailgesprek op locatie

STANDAARD IN HET PAKKET

Wedding
planner

 ۘ Contacten van leveranciers

 ۘ HuwelijksConcept

 ۘ E-mail contact 1x per week

 ۘ Belmoment 1x per maand

Gold
Weddingplanner

€ 1650

30 UUR

 ۘ Bespreken van leveranciers

 ۘ HuwelijksConcept (om in te vullen) 

Silver
Weddingplanner

€ 375

5 UUR

 ۘ Contacten van leveranciers

 ۘ HuwelijksConcept 

 ۘ Stylingsplan

 ۘ E-mail contact 1x per week

 ۘ Belmoment 1x per maand 

Diamond 
Weddingplanner

€ 3250

60 UUR
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Als professioneel ceremoniemeester 

neemt Het Bruidshuys u veel 

zorg uit handen. U wijst zelf een 

of twee hulpceremoniemeesters 

aan. Ze ondersteunen u tijdens de 

voorbereidingen van uw bruiloft. Op de 

huwelijksdag kunnen zij ons helpen, 

maar vooral genieten van uw mooiste 

dag. Wij zorgen ervoor dat alles naar 

wens verloopt en u alleen maar hoeft te 

stralen.

 ۘ Intake gesprek 

 ۘ Draaiboek bespreken

 ۘ Bespreken van leveranciers

 ۘ Gegevens leveranciers 

 ۘ Gastenlijst

 ۘ Detailgesprek op locatie

STANDAARD IN HET PAKKET

Ceremonie 
meester

 ۘ Halve dag ceremoniemeester 
(max. 8 uur)

Gold
Ceremoniemeester

€ 450

 ۘ 3 uur ceremoniemeester

Silver
Ceremoniemeester

€ 275

 ۘ Hele dag ceremoniemeester 
(max. 12 uur)

Diamond 
Ceremoniemeester

€ 675
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Droomt u al uw hele leven van een 

sprookjesbruiloft in een echt kasteel 

of heeft een Great Gatsby Wedding uw 

voorkeur? Het Bruidshuys organiseert 

thematische bruiloften waarbij 

verwondering, passie en úw beleving 

centraal staan. Ons team kan u volledig, 

of deels als u dat wenst, ontlasten. Uw 

dag, zoals u die wilt.

 ۘ Intake gesprek

 ۘ Vragenlijst (om in te vullen) 

 ۘ Contacten van leveranciers

 ۘ HuwelijksConcept

 ۘ Stylingsplan

 ۘ Verzorgen van de styling

STANDAARD IN HET PAKKET

Wedding
styling

 ۘ Welkomstbord

 ۘ Trouwbankje

 ۘ Katheder

 ۘ Backdrop

 ۘ Bloemstuk backdrop

 ۘ Stoeldecoratie: lint | voile doek

 ۘ Bloemstukjes stoelen

 ۘ Loper

 ۘ Decoratie tekentafel

 ۘ 2x zuil met bloemstuk 

 ۘ Kandelaren en kaarsen

 ۘ Happy tears zakdoekjes

Basis Styling
Ceremonie

€ 1195 (vanafprijs)

 ۘ Naamkaartjes

 ۘ Menukaartjes

 ۘ Decoratie op het bord

 ۘ Kandelaren & kaarsen

 ۘ Waxinelichthouders met waxinelichtjes 

 ۘ Vaasjes met bloemen

 ۘ Stoeldecoratie bruidspaar

Basis Styling
Diner

€ 595 (vanafprijs)

 ۘ Lampionnen | Ballonnen | Slingers 

 ۘ Love letters

 ۘ Waxinelichthouders met waxinelichtjes

 ۘ Vaasjes met bloemen 

Basis Styling
Feest

€ 395 (vanafprijs)

Totaal 
Basis Styling 
Ceremonie + 
Diner + Feest

€ 2000
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We verzorgen make-up en haarstyling 

voor bruid & bruidegom.

Voor de bruid werken wij altijd met een 

‘proefsessie’. Een ‘proefsessie’ is een 

generale repetitie om te zorgen dat alles 

vlekkeloos verloopt. Wij plannen deze 

ongeveer een maand van te voren.

Bridal
styling

 ۘ 3 tot 5 kapsels tijdens proefsessie

 ۘ Bruidskapsel trouwdag

Haarstyling + 
Proefsessie

€ 250

 ۘ 3 tot 5 kapsels tijdens proefsessie

 ۘ 2 verschillende make-ups tijdens 
proefsessie

 ۘ Haarstyling + make-up trouwdag

Make-up + 
Haarstyling +  
Proefsessie

€ 350

 ۘ 2 verschillende make-ups tijdens 
proefsessie

 ۘ Bruidsmake-up trouwdag

Make-up + 
Proefsessie

€ 250
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Wilt u uw gasten een unieke ervaring 

bieden? Wij kunnen hun make-up 

verzorgen, haar föhnen, krullen, 

opsteken en vlechten.

Haarstyling 
& Make-up

Bij een “evening fresh up” komt onze artiest ‘s avonds terug om uw make-up en of haarstyling 

bij te werken. Het is zelfs mogelijk een nieuwe look te krijgen. 

Evening Fresh Up

€ 75

 ۘ Make-up (€ 35)

 ۘ Föhnen (€ 35)

 ۘ Krullen (€ 45)

 ۘ Opsteken (€ 45)

Voor de gasten

 ۘ Make-up (€ 25)

 ۘ Haarstyling (€ 25)

 ۘ Make-up & Haarstyling (€ 42,50)

Voor de bruidegom
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Entertainment op je bruiloft is 

onmisbaar! De mogelijkheden zijn 

eindeloos. Shows, acts, modellen 

Dressed Up in thema en nog veel meer 

behoren tot de mogelijkheden.

De unieke acts ondersteun ik met 

mijn achtergrond als make-up artist & 

bodypainter. 

Entertain-
ment  ۘ Voor 5 kinderen

 ۘ Verzorgen van de styling

 ۘ Speeltent

 ۘ Meubilair

 ۘ Spelletjes

 ۘ Speelgoed

 ۘ Knutselwerk

 ۘ Candybar

 ۘ Snoepjes

 ۘ Ranja

For the kids

€ 225

 ۘ Minimaal 3 uur

 ۘ Make-up | facepainting & haarstyling in 
thema

 ۘ Kleding in thema

Entertainment 
op je bruiloft

€ 675 vanafprijs

 ۘ Minimaal 3 uur

Kinderschmink

€ 225 vanafprijs, ieder extra uur € 45,-
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The sky is 
the limit!
MOGELIJKHEDEN IN OVERLEG

Gaat u voor zekerheid en rust? Laat 

mij en mijn team u en uw gasten de 

gewenste beleving verzorgen die 

deze dag zo speciaal maakt.

Kiest u voor een totaalbeleving, dan kiest 

u voor zekerheid en rust. Het Bruidshuys 

zorgt dat uw trouwlocatie tot in de 

puntjes wordt gestyled in het thema 

waar u en uw partner van dromen. 

U, uw partner, familie en vrienden 

zullen genieten van een overweldigde 

binnenkomst als ze de trouwlocatie 

binnentreden, ingericht door Het 

Bruidshuys. Wij zorgen ervoor dat u en 

uw partner zich volledig op elkaar kunnen 

richten en voor de volle 100% kunnen 

genieten van dit speciale moment.

Als je kiest voor een 
totaal beleving krijg je 

een totale styling

Wij zorgen ervoor dat alles 

naar wens verloopt en jij 

alleen maar hoeft te stralen.

Liefdesliedjes van Freek van Daal, 

rondom de vuurkorven

Aankomst gasten, maken een erehaag

Aankomst bruidskoppel

Welkomstdrankje + amuse

Plaatsnemen rondom het kampvuur

Trouwambtenaar Dirk Zeelenberg start 

de ceremonie (tussendoor speelt Freek 

van Daal nog een aantal liefdesliedjes)

Live muziek 42nd Avenue

Loslaten van duiven

Taart & toost

Start 5-gangen diner

Zandkunstenaar Gert van der Vijver

Start feest met DJ

Uitdelen bedankjes 

Tijd voor elkaar

14.00 

14.00

14.15

14.30

15.00

15.15 

 
16.00

16.00

16.15

18.00

19.00

20.00

00.00 

00.30 

Voorbeeld 
tijdlijn van jouw 
huwelijksdag
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Geniet van een 
onvergetelijke bruiloft, 
zonder zorgen

SCAN DE QR-CODE
OM DE VIDEO TE BEKIJKEN

In samenwerking met verschillende 

top locatie’s biedt het Bruidshuys een 

bijzonder arrangement, aan koppels die 

hun speciale dag willen vieren met hun 

geliefde, familie & dierbaren.

Dromen jullie van een bruiloft die een 

unieke thema uitstraalt en als koppel 

een bruiloft om nooit meer te vergeten? 

Dan moet je met ons ingesprek voor jullie 

unieke & nooit meer te vergeten thema 

bruiloft.

Jullie 
droomhuwelijk 
naar werkelijkheid

Op een van onze trouwlocatie werk ik 

met topondernemers het geheel tot in 

de kleinste finesses uit. Aan alles wordt 

gedacht: licht, geluid, sfeerbeleving, 

muziek en presentatie. Dat scheelt jou 

veel tijd en stress.

Samen met een aantal ondernemers 

bundelen we onze kennis en ervaring om 

de beste service en kwaliteit te leveren. 

Omdat we altijd alles net even anders 

doen, is iedere bruiloft uniek.

Alles tot in de 
puntjes verzorgd

We Will Blow 
You Away… 
With Style!
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Wil je graag meer informatie wat ik 

voor je kan betekenen? Maak dan 

snel een afspraak!

welkom@hetbruidshuys.nl

06 185 100 69





Meer informatie?

Ik hoor graag jullie wensen, 

zodat ik voor jullie een unieke 

bruiloft kan creëren.


