
Heb je na het lezen van deze informatie nog vragen over de bruidsarrangemen-

ten neem dan contact met mij op. 

Beugelskamp 51 7414 CS Deventer 06-28432213 

https://partylooxx.nl   info@partylooxx.nl 

   

   

 
Als je op de trouwdag niets aan het toeval wil overlaten qua haar en make-up dan 

ben je hier aan het juiste adres. Ik bied je als bruid de mogelijkheid het haar en 

de make-up voor jouw trouwdag aan huis of op locatie te verzorgen.  

Hiervoor heb ik verschillende arrangementen. 

PARTYLOOXX BRUIDSARRANGEMENTEN 



Kennismaking   en  Proefsessie:  

 

Heb je interesse in mijn diensten dan kom ik graag bij je langs voor een kennis-

making. Dit is gratis en vrijblijvend.  

Ik laat foto’s van mijn werk zien en de make-up waarmee ik werk neem ik mee 

om te bekijken.  Als bruid heb je vaak zelf al wel een idee van kapsels en make-

up wat je leuk vindt. Deze kunnen we samen bekijken en ik kan je daarin ook 

adviseren.  

 

Geeft de kennismaking een goed gevoel dan kunnen we een proefsessie inplan-

nen. Indien wenselijk kan dit op korte termijn, maar een proefsessie wordt 

meestal 2 tot 6 weken voor de bruiloft ingepland. Is er ruimte op de trouwdag om 

ook dag-gasten te voorzien van een mooi kapsel en/of make-up dan is  het ook 

mogelijk dat zij aanschuiven bij de proefsessie. Ook als ze geen proef zouden 

willen hebben is het prettig dat ik ze kan spreken om zo met hun het één en an-

der af te stemmen.  

Een proefsessie is altijd op locatie of bij jou aan huis. Er staat geen vaste tijd voor 

de proef. Het duurt zolang jij tevreden bent met het resultaat.  

Maak een verzameling van plaatjes van kapsels en make-up wat je mooi vind. Dit 

is voor mij belangrijk om te bepalen wat de voorkeuren zijn en kan ik de tijd opti-

maal benutten.  

 

 

Er is keuze uit de volgende arrangementen: 

• Bruidsarrangement 1: Proefmake-up. Op trouwdag make-up aan huis of op 

trouwlocatie. 

• Bruidsarrangement 2: Proefkapsel. Op trouwdag kapsel aan huis of op 

trouwlocatie.  

• Bruidsarrangement 3: Proefkapsel en make-up. Op trouwdag kapsel en 

make-up aan huis of op trouwlocatie.  

• Bruidsarrangement VIP: proefkapsel en make-up. Op trouwdag kapsel en 

make-up aan huis of op trouwlocatie. Assistentie bij aankleden bruid en/of 

bruidegom. Stylingsassistentie bij bruidsfotoshoot op locatie. Touch-up 

haar en make-up op feestlocatie voor bruid / bruidegom en dag-gasten.  

* alle arrangementen zijn exclusief reis en parkeerkosten (boven de 50 km) 

Algemeen: 

 

Ik gebruik make-up van make-upstudio. Dit is een professioneel make-up merk 

met een goede houdbaarheid. Het kleurenpallet is zeer uitgebreid en heeft zowel 

matte als glanzende oogschaduws .  

De make-up is zeer goed houdbaar. Echter zijn er verschillende factoren die de 

make-up kunnen doen vervagen.  Zo kan bij zeer warm weer de make-up gaan 

glanzen en kan bij vettig eten de lipstick vervagen.  

Hiervoor heb ik de volgende oplossing: 

• Je kunt een make-up pakketje bijbestellen om de make-up ‘s avonds bij te 

werken. Je krijgt dan een make-up tasje met daarin een compact poeder, 

een lipstick naar kleur en een kwartensetje. Dit setje wordt met korting 

aangeboden.  

• Het is ook mogelijk het haar en de make-up in de avond bij te laten wer-

ken op de trouwlocatie. Hiervan kunnen de dag-gasten ook gebruik ma-

ken. Dit is een leuke extra service die door de dag-gasten ook zeer op prijs 

wordt gesteld. Deze service is bij te boeken bij arrangement 1,2 en 3. 

• Wil je op de trouwdag niets aan het toeval overlaten qua haar, make-up en 

styling dan kun je kiezen voor  het ARRANGEMENT VIP.  


