
BROCHURE

LOVE IS IMMUNE
Backyard - Elopement



- Alsnog jullie originele trouwdatum vieren? Jullie bruiloft
is verplaatst dus het échte trouwen komt later, maar
willen jullie toch de originele datum vieren door echt
even lol te hebben en er een intiem feestje van te maken
 
- Graag écht trouwen op de originele datum maar dan
met z'n tweetjes. (en ons natuurlijk!)
 
- Graag écht trouwen op de originele datum maar dan
mét een klein gezelschap. (voor zover dat toegestaan
wordt)
 
- Dit als verrassing cadeau geven aan een bruidspaar
waar van de bruiloft verplaatst is.
 
- Ons unieke concept misschien gebruiken om een
aanzoek te doen? 
 
LEES DAN SNEL VERDER...

WILLEN JULLIE:

BECAUSE, LOVE IS IMMUNE



SAMEN VIEREN

- Organisatie & Styling  
- Bloemen ~ Boeket & backdrop 
- Fotografie ~ 1 uur + 15 x 15 minialbum
- Stationery ~ Vows
- Toost ~ Mini taart of Sweet box & Bubbels
 

Met zijn tweeën de liefde vieren op de dag
waarop jullie bruiloft stond gepland. Met een

toffe shoot, prachtige aankleding en
natuurlijk een toost momentje. Spreek

gerust geloftes uit - dit maakt het extra
bijzonder!

TIP: Dit pakket is ook erg leuk om cadeau te geven aan een bruidspaar die hun
bruiloft heeft moeten verplaatsen.

€ 975,-
excl. reiskosten

Pakket 1



- Organisatie & Styling 

- Bloemen ~ Boeket, backdrop, bloemen welkomst bord

- Fotografie ~ 2 uur + 15 x 15 minialbum

- BABS ~ Ceremonie (excl. legeskosten v/d gemeente)

- Stationery ~ Vows, welkomst/ entree bord

- Picknick ~ Minitaart, borrelplank, bubbels
 

SAMEN MET Z'N TWEEN
TROUWEN

Heel intiem met z'n tweeën trouwen
voor de wet, met onze BABS en jullie
eigen vows. Samen echt beleven,

voelen en ervaren waarom deze dag
oorspronkelijk groots gevierd zou

worden!

€ 2395,-
excl. reiskosten

Pakket 2

LET OP: bovenstaande is afhankelijk van de mogelijkheden van de gemeente waar
jullie willen trouwen.



BIJZONDER TROUWEN

- Organisatie, Styling & Meubels

- Bloemen ~ Boeket, backdrop, bloemen welkomst bord,

twee bloemstukken bij entree

- Fotografie ~ 3 uur + 15 x 15 minialbum

- BABS ~ Ceremonie (excl. legeskosten v/d gemeente)

- Stationery ~ Vows, welkomstbord, uitnodigingen +

digitaal change the date

- Toost ~ Taart 10 - 12 pers. & bubbels
 

Niet trouwen om Corona? Hoezo? 
LOVE IS IMMUNE! Samen, echt vieren

volgens de richtlijnen van het RIVM:
Een moment vol liefde, veel warmte en
echte beleving inclusief de mensen die

niet gemist kunnen worden.

€ 3895,-
excl. reiskosten

Pakket 3

LET OP: bovenstaande is afhankelijk van de mogelijkheden van de gemeente waar
jullie willen trouwen.





MEET THE TEAM

Lief vir jou
Theriza
Weddingplanner & Styliste

Stance Photography
Stance
Fotograaf

De Bloemenkeuken
Elvira
Florist

Gebakkerij
Anna
Bruidstaarten & Sweettables



The WeddingPress
Saskia
Grafisch vormgever

Tintelend Trouwen
Marielle
BABS



EXTRA BIJ TE BOEKEN 
Catering met Passie
Cateraar Rick
Verrasssingsdiner voor twee

LoveSound
Zangeres en Gitarist
Muziekale begeleiding

€ 110,- € 345,-

Jan Persoon
Videograaf
4 uur videografie € 945,-

Gebakkerij
Drie lagen taart 30 - 35 Pers.
Vanaf € 245,- excl. proeverij



Lief vir jou
Tafelstyling voor twee

Tintelend Trouwen
Werkboek Geloften
incl. 1 uur skype€ 195,- € 99,-

Deze extra opties zijn ook leuk om cadeau te
geven aan een bruidspaar. 



MAATWERK

 Zit het juiste pakket er voor jullie niet tussen?
Wij leveren ook maatwerk!

 
Wil je hier meer over weten, neem dan

contact op met Lief vir jou.

 Maatwerk is vanaf:
€ 1000,-



EXTRA INFORMATIE
Alle pakketten kunnen jullie aanvragen met
jullie gewenste dag en datum. 
Zodra we jullie aanvraag hebben ontvangen
gaan we na of deze datum nog beschikbaar
is voor jullie (stuur daarom voor de zekerheid
een aantal data mee, als dit bij jullie een
optie is).
Is de door jullie gestuurd data nog vrij, dan
ontvangen jullie een offerte. na jullie akkoord
van de offerte sturen we de factuur op.
Zodra de factuur betaald is reserveren wij de
gekozen datum voor jullie. 
We werken met een complete betaling
vooraf.
Theriza van Lief vir jou is de organisator van
deze pakketten en daarom zullen jullie
voornamelijk met haar contact hebben. Maar
als het nodig is wordt er ook jullie ook
contact opgenomen door de andere
leveranciers. Ook zal Lief vir jou de styling
verzorgen. 



EXTRA KOSTEN

Reiskosten: De reiskosten worden voor jullie
berekend zodra de locatie bekend is.
Legeskosten van de gemeente
Locatie kosten
Borg voor meubels en decoratie

Alle pakketprijzen zijn excl. de volgende kosten:
 

 

Hebben jullie nog vagen, stel ze gerust!
info@liefvirjou.nl


