Brochure 2022-2023

Hi lovebird!
Dankjewel voor je interesse in The Arts of
Weddings and Events! Zweef je nog op een
roze wolk of zit je al volop in de organisatie
van de mooiste dag van je leven? Waar je ook
staat in de planning, één ding weet je zeker:
jij wil samen met je verloofde volop genieten
van de bruiloft! Mijn naam is Kim Arts en
ik zorg daarvoor door te ontzorgen. In deze
brochure lees je meer over mijn diensten en
de wijze waarop ik werk. Tot slot vertellen
andere bruidsparen hoe blij zij zijn dat ze mij
bij hun bruiloft hebben betrokken.
Veel leesplezier en graag tot snel!
Lieve groet,
Kim
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Diensten
Of je nu op zoek bent naar een fantastische ceremoniemeester of een super weddingplanner:
I am here for you! Om het je makkelijk te maken, heb ik mijn diensten onderverdeeld in drie
verschillende pakketten. Deze pakketten, ofwel smaakjes, gaan van cava, naar prosecco naar
champagne! Wat er precies in de fles zit en welke smaak het beste bij je past, lees je op mijn
website en op de volgende pagina’s. Hier alvast een overzicht:

Pakket Cava

Pakket Prosecco

Pakket Champagne

• Gratis kennismaking

• Gratis kennismaking

• Gratis kennismaking

• Laatste detailbespreking

• Aandragen leveranciers

• Gebruik van uitgebreide
bruiloftsplanner

• Bespreking eerste opzet
draaiboek
• Opstellen definitief
draaiboek

• Afstemming met de
betrokken leveranciers

• Op de dag zelf:
- aanwezig van ‘s ochtends
tot ’s avonds
- aanspreekpunt voor alle
gasten en leveranciers

• Uitgebreide bespreking na
opdrachtverlening
• Bespreking eerste opzet
draaiboek

• Uitgebreide bespreking na
opdrachtverlening

• Laatste detailbespreking

• Aandragen en benaderen
van leveranciers en opvragen
en beoordelen van offertes

• Afstemming met de
betrokken leveranciers

• Bespreking eerste opzet
draaiboek

• Opstellen definitief
draaiboek

• Op de dag zelf:
- aanwezig van ‘s ochtends
tot ’s avonds
- aanspreekpunt voor alle
gasten en leveranciers

• Onderhouden contact met
leveranciers
• Laatste detailbespreking
• Opstellen definitief
draaiboek

• Afstemming met de
betrokken leveranciers

• Op de dag zelf:
- aanwezig van ‘s ochtends
tot ’s avonds
- aanspreekpunt voor alle
gasten en leveranciers
Prijs: 1.150,- incl. BTW
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Pakket Cava
Met pakket cava ben ik er voor je als ceremoniemeester. Nu vraag je je misschien af: wat doet
een ceremoniemeester precies? Een goede ceremoniemeester ondersteunt het bruidspaar bij
alle praktische zaken, die bij een bruiloft komen kijken. En dat zijn er veel! Het begint met het
maken van een steengoed draaiboek en gaat over in een soepele coördinatie van de bruiloftsdag. Van het bijhouden van het bruidsboeket, tot het begeleiden van de gasten naar de volgende
bestemming. Of denk aan het instrueren van de getuigen wat ze precies moeten doen of in de
gaten houden dat de cadeaus allemaal goed bij het bruidspaar terecht komen. De
ceremoniemeester is het manusje van alles en de regisseur van de bruiloft in één. Op de
achtergrond wordt veel werk verzet, maar daar zul jij niets van merken!

Hoe werk ik als ceremoniemeester?
Middels een kennismakingsgesprek leren we elkaar over en weer kennen. Dat is voor mij heel
belangrijk, maar zeker ook voor jou! Je schakelt immers een ceremoniemeester in, zodat je zelf
op je bruiloft niet bezig hoeft te zijn met planning, leveranciers en noem maar op. Het enige
waar jij je die dag mee bezig moet houden, is je kersverse echtgenoot en de liefde voor elkaar!
Daarom is het zo belangrijk om een ceremoniemeester in te huren op wie je volledig kunt
vertrouwen. Iemand aan wie je alle zorgen en taken met een gerust hart kunt overdragen. Die
ceremoniemeester, dat ben ik!

Tijdens het kennismakingsgesprek zal ik veel vragen stellen over hoe jij en je aanstaande de
bruiloft reeds vorm gegeven hebben en met welke leveranciers al afspraken zijn gemaakt. Aan
de hand daarvan kan ik het draaiboek voor de grote dag gaan opstellen. Dit bespreken we een
aantal maanden voor de bruiloft, zodat je vanuit daar weer verder kunt met het plannen van de
bruiloft. Tijdens een laatste detailbespreking, circa drie weken voor de grote dag, nemen we het
hele draaiboek van begin tot eind met elkaar door. Het is het fijnst om deze bespreking op de
trouwlocatie te doen, zodat we meteen kunnen zien en voelen hoe het bij de bruiloft gaat zijn.
Wanneer er nog open eindjes zijn of er zijn nog punten waar jullie bijvoorbeeld niet aan
gedacht hebben, dan zal ik daarover vragen stellen en natuurlijk kan jij ook al je vragen bij mij
kwijt.

En dan de grote dag zelf! Het belangrijkste is dat jij van begin tot eind kunt genieten. Vertrouw
er op dat ik alles onder controle heb en durf los te laten. Ik kan de gasten welkom heten en hen
vertellen waar ze heen kunnen. De gehele dag ben ik het aanspreekpunt voor hen en ik ben er
ook om de leveranciers op te vangen en te zeggen waar ze wat moeten doen. Ik stem met de
locatie of stylist af over de decoratie en check nog een laatste keer of alles er bij staat, zodat het
helemaal naar je wens is. Ik ben er ook om eventueel speeches of de openingsdans aan te kondigen. Kortom: als ceremoniemeester ben ik er voor jou en je partner en alle gasten, zodat jullie
optimaal kunnen genieten van de mooiste dag van je leven!
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Pakket Prosecco
Pakket Prosecco omvat het pakket Cava mét een extra bubbel erbij! Want het is toch wel erg
fijn om aan het begin van je weddingplan traject al goed van start te gaan. Een goed begin is
het halve werk toch? Daarom heb ik Pakket Prosecco in het leven geroepen. Voorheen noemde
ik dit ook wel ‘weddingplanning light’, maar je kunt het ook zien als ‘ceremoniemeesterschap
plus’. Weet jij niet zo goed waar je moet beginnen? Dan is dit pakket dus ideaal voor je. Het
omvat naast het ceremoniemeesterschap dus ook een uitgebreid gesprek aan het begin. Tijdens
dit gesprek kun je me alle vragen stellen, die je maar wilt. We kunnen bijvoorbeeld een grove
dagindeling maken, zodat je alvast een beetje richting hebt van hoe zo’n dag er uit kan zien. Of
misschien vind je het wel prettig om te weten met welke kosten je rekening moet houden? Dan
kunnen we ons buigen over een algehele begroting. Daarbij kunnen we tijdens het gesprek ook
bepalen wat voor jou nu echt belangrijk is (need to have) en wat leuk is voor er bij (nice to
have). Je kunt het eigenlijk zo gek niet bedenken of we kunnen het bespreken! Het gesprek zal
zo’n twee en een half uur duren en geloof me, daarin ga je heel veel informatie ontvangen. Met
een hoofd vol inspiratie en ideeën kun je vervolgens zelf aan de slag met het plannen van jouw
droombruiloft. Zo’n drie maanden voor de bruiloft ga ik dan weer actief voor je aan de slag met
het opstellen van het draaiboek en al het andere dat bij ceremoniemeesterschap is inbegrepen.
Ik ben er dus aan het begin én het einde bij.
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Pakket Champagne
Pakket Champagne, de meest luxe van alle bubbels! Je kunt het misschien al raden: deze smaak
staat voor weddingplanning. Het pakket omvat daarmee de beide andere pakketten, Cava en
Prosecco, en dit wordt verder aangevuld met alles er tussen in. Door mij als weddingplanner in
de arm te nemen gun je jezelf tijd, kwaliteit en rust. Weten dat alles wat maar met je bruiloft
te maken heeft, bij mij in goede handen is, is toch het fijnste gevoel dat er is? Ik neem je aan
de hand en leid je door de wondere wereld van weddings heen. Stap voor stap, puzzelstukje bij
puzzelstukje, gaan we samen die mooiste dag creëren. Ook dit begint met een zeer uitgebreid
gesprek, waarbij we brainstormen over je dromen en wensen. Vervolgens ga ik bij die dromen
en wensen én het budget leveranciers zoeken. Met een groot netwerk aan leveranciers weet
ik altijd wel iemand te vinden, die echt bij je past en waarvan ik ook weet dat diegene echt
goed is. Want kwaliteit staat hierbij voorop en ook met de leverancier is het heel belangrijk
dat de klik er is. Ik betrek je dan ook in iedere stap, die ik hierin neem. Ik zoek de leukste en
beste leveranciers en leg er een aantal aan je voor, zodat jij kan kiezen met wie je graag nader
wil kennismaken. Het voordeel hiervan? Geen avonden zoeken op Google en Instagram, zeker
weten dat de prijs en kwaliteit passen bij wat je wenst en geen stress, omdat je door de bomen
het bos niet meer ziet. Wanneer het team van leveranciers gevormd is, onderhoud ik met hen
het contact, zodat ze jou niet lastig hoeven vallen met vragen. Voor mij is het belangrijk dat jij
geniet van de bruiloft zelf, maar minstens zo belangrijk dat je geniet van alle voorbereidingen,
die er aan vooraf gaan. Wel de lusten, niet de lasten. Dat houdt ook in dat ik je kan adviseren
bij het maken van mooie uitnodigingen of het bijhouden van welke gasten er wel of niet bij de
bruiloft kunnen zijn en wat hun dieetwensen zijn. Al met al, wordt aan ieder detail gedacht en
zorg ik er voor dat je met een gerust hart én plezier uitkijkt naar je mooiste dag!
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Werkwijze

1. Wensen doornemen

2. Opdracht voorstel

Iedereen heeft andere wensen en
verwachtingen, daarom nemen we die
eerst samen door. Het geeft mij een goed
beeld van hetgeen jij voor ogen hebt.

Aan de hand van de doorgenomen wensen
en verwachtingen, stel ik een voorstel op.
Daarin vat ik kort samen wat de opdracht
gaat zijn en wat ik verwacht dat ik
daarvoor moet doen. Ik kan op basis
daarvan een goede inschatting maken van
het aantal uren dat ik aan deze opdracht
zal besteden én wat dit dan gaat kosten.
Zo is het voor iedereen duidelijk welke
werkzaamheden er zijn afgesproken.

3. Akkoord? Let’s do this!

4. Terugblikken

Akkoord met het voorstel? Dan kunnen
we van start! Ik neem daarin de lead en
neem je met een duidelijke planning mee
in wat er dient te gebeuren en wie wat
moet doen. Ruim van te voren zal ik je
gerichte vragen stellen of opdrachten
geven, zodat we niet last-minute nog van
alles moeten doen. Mijn taak is om je te
ontzorgen dus dat staat voor mij voor op!

All good things come to an end. Ook de
mooie bruiloft of het evenement. Het is
een fantastische dag geweest waar we met
veel plezier en toewijding naar hebben
toegeleefd. Na afloop van de bruiloft of
het evenement zullen we wellicht allebei
even wat ontwenningsverschijnselen
vertonen... Graag blik ik samen terug op
deze periode én de dag en hoe deze
ervaren is.

Ook als je een en ander nog niet helder
voor ogen hebt, kan ik je helpen. Door
verschillende stijlen aan je te laten zien,
kunnen we samen filteren wat je wel en
wat je niet aan staat. Je zult zien, dat dit
erg verhelderend kan werken!
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Testimonials
Kortgezegd: Kim is een topper! Op onze
huwelijksdag wilden we onze vrienden en
familie niet opzadelen met
ceremoniemeesterschap en kozen voor Kim
als onze professionele ceremoniemeester. We
hadden geen betere keuze kunnen maken! Een
paar weken voor de bruiloft heeft ze het
contact met de leveranciers overgenomen,
waardoor wij ons alleen maar hoefden te
focussen op de voorpret van onze bijzondere
dag, die voor onze gasten en ons dankzij Kim
heel soepel en ontspannen verlopen is. Ik zou
iedereen een professionele ceremoniemeester
aanraden, en Kim in het bijzonder, want het is
gewoon een topper!

Carijn & Roy

Kim is een onwijs leuke meid en weet
absoluut van aanpakken! Is er een planning?
laat dit gerust aan haar over, wat zij laat de
dag soepeltjes verlopen en weet je dat alles de
gehele dag goed terecht komt.
Persoonlijke aandacht? ook dan ben je bij kim
aan het goede adres!
Ik heb zelf een aantal keren met kim mogen
werken, ik kan alleen maar zeggen dat je een
topper bent & elke samenwerking weer een
feestje is!

Le Fleurieus
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We hired Kim to be our Master of Ceremony.
She has been very professional, reactive and
creative to help us make our wedding day very
special. She’s been a great help in the whole
preparation process but also during the day
itself so that we could have everything properly arranged beforehand but also enjoy our
W-day to the fullest without worrying about
anything. We were not planning to hire a ceremony master at the beginning but our lack
of knowledge on the different steps needed to
finalize the preparation of our wedding made
us change our minds and we don’t regret our
choice at all. Kim and her professionalism and
positive energy really allowed us to enjoy this
process as a couple and removed a big burden
from our shoulders.
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Kim was onze ceremoniemeester voor de
bruiloft. Kim heeft veel leuke en originele
ideeën, is goed in styling en heeft een heerlijk karakter. Ze is altijd bereikbaar voor
vragen en heeft een probleem oplossend
denkvermogen. Ook hoorde wij van andere
ondernemers die onderdeel waren van onze
dag, dat ze de samenwerking met Kim als
fijn ervaarden. Wij zouden Kim dan ook aan
iedereen aan bevelen!

Annelie & Alex
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Let’s meet!
En, welk smaakje gaat het voor jou worden?
Ben jij meer van de Cava, Prosecco of
Champagne? Of weet je het nog niet en wil je
dat graag met mij bespreken? Laten we gewoon
snel kennismaken! Een kennismakingsgesprek
is vrijblijvend en kan online of op locatie in
Eindhoven plaatsvinden. Aan de hand van je
wensen én ervan uitgaande dat er wederzijds
een klik is (heel belangrijk in mijn ogen) kan
ik dan een offerte opstellen.
Ik ben heel benieuwd naar wie je bent, met wie
je gaat trouwen en wat jullie lovestory is dus
graag tot snel!
Lieve groet,
Kim
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