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SHOE LOVE IS TRUE LOVE

I DO!
VOOR DE MANNEN

AL TROUWPLANNEN?
Wil jij de perfecte droomdag en jullie unieke verhaal delen
met naasten? C’est La Vie Weddings zorgt voor het ‘’wij
gevoel‘’ door jullie liefdesverhaal om te zetten in een
droomhuwelijk. Daarnaast nemen zij al jullie zorgen uit
handen, voor, op en na jullie perfecte droomdag. Your love
is a story to share! Tell me your perfect love story!
Neem contact op voor een vrijblijvend
kennismakingsgesprek. cestlavieweddings.nl
gratis
cadeau

Only for Men is dé herenmodewinkel voor de
Mannen van Nederland, waar je terecht kunt
voor alles op het gebied van fashion en meer.
Ook vind je hier een groot assortiment aan
trouwkostuums. Ga jij binnenkort trouwen? Ga
dan langs in een van de 15 winkels of shop
online via onlyformen.nl

tip

DROOMBRUILOFT
OP IBIZA

VOEL JE MOOI
Een trouwjurk,
felgekleurde kleedjes,
galajurken. Je ziet er
stralend uit in combinatie
met een egaal gebruinde
huid! Hierdoor heb je
minder nood aan makeup. Curasano Spraytan
Express is dé natuurlijke
tanning spray die zorgt
voor een stralende
look. Bestel met code
‘flair022018’ en ontvang
je gratis cadeau.
shop.curasano.com

PERSOONLIJKE
DROOMTAART
Op zoek naar de ultieme
trouwtaart die aan al
jullie wensen voldoet? De
persoonlijke aanpak van
Floor’s Bakery: Overheerlijke
binnenkant, prachtige
buitenkant, gratis proeverij
en bezorging in heel
Nederland. Floor’s Bakery
maakt met veel plezier dé
unieke trouwtaart, die nèt als
jullie zal stralen op jullie dag.
floorsbakery.nl

Trouwschoenen zijn enorm belangrijk om
jullie trouwdag stylish én comfortabel
te beleven! Elsa Coloured Shoes
inspireert graag met haar prachtige
bruidsschoenenmerken Rainbow Club en
Fiarucci Bridal. Voor de bruidegom is er de
collectie Mr. Fiarucci. Veelzijdige collecties
waarin beslist jullie droomschoenen te
vinden zijn! Wist je dat de ivoren satijnen
schoenen van Rainbow Club in elke
gewenste kleur te verven zijn? Dit kan ook
ná de bruiloft! elsacolouredshoes.com

MUZIEK OP MAAT

Heb je altijd al willen trouwen in het
buitenland? First Love Ibiza Weddings verzorgt
jullie droombruiloft van A tot Z op het mooiste
eiland in de Middellandse Zee. Trouwen op
Ibiza? YES WE DO!
firstloveibizaweddings.com

Muziek is onmisbaar om de gewenste sfeer
te creëren tijdens jouw bruiloft. Bijzonder,
uniek, persoonlijk en passend bij jullie als stel.
Zo hoort muziek te zijn, passend bij wat jullie
eigen maakt. LoveSound denkt graag met
jullie mee en biedt voor ieder moment van de
dag in elke gewenste stijl prachtige muzikale
omlijsting. love-sound.nl

STORY
TELLING
BRUIDS
FOTOGRAFIE
Bride to be? Lucky
you! Liselore Tempel
fotografeert jullie
mooiste dag in een
romantische en
verhalende stijl met
oog voor detail. Check
snel of jullie datum
nog beschikbaar is!
liseloretempel.nl

KITTIG REAGEERBUISJE
Hoe vraag jij je getuige, bruidsmeisje, ceremoniemeester? Birambi helpt je hierbij! De
belangrijkere vragen des levens aangaande jouw huwelijk & dat allemaal verpakt in kittige
reageerbuisjes. Het perfecte, originele cadeau. Check de cuteness: birambi.com
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ORIGINEEL
CADEAU
Hou je van een
uitdaging, spanning of
een nieuwe beleving?
Dan is een boudoir
fotosessie echt iets voor
jou! Geef je partner dit
originele cadeau tijdens
jullie huwelijksnacht of
op Valentijnsdag in de
vorm van een album
of foto op aluminium.
De studio vind je op de
bijzondere locatie van
Koonings The Wedding
palace waar privacy
en een ontspannen
sfeer gecreëerd wordt
om deze beleving
compleet te maken!
fotogaleriemieke.nl

