
LET’S GET

Als je gaat trouwen, dan 
heb je een ideaal plaatje  
in je hoofd. Op het gebied 
van bloemen en styling  
help ik jullie graag!

married

WWW.BLOEMENZOJOYCE.NL



Jullie gaan trouwen en hebben een heleboel ideeën, maar weten 
niet waar te beginnen! Jullie hebben al heel Pinterest afgestruind 
en zijn er achter gekomen dat de mogelijkheden eindeloos zijn, 
maar komen er niet uit. Ik helpen jullie om jullie eigen stijl te vinden!

Tof dat jullie interesse hebben in de mogelijkheden van Bloemenzo!  
Ik ben Joyce en helemaal verliefd op alles wat met bruiloften te ma-
ken heeft. Met mijn bloemenwinkel KamperFlora ben ik bevestigd in 
Kampen. Vanuit de winkel verzorgen wij voor onze bruidsparen de 
bloemen, styling en verhuur over de naam Bloemenzo Joyce. 

Met mij voorliefde voor bloemen, bruiloften met strechtenten en 
de natuur, creër ik met mijn team een totaalbeleving voor jullie 
buiten bruiloft! Totaalconcepten, we love it! Hierbij verzorgen wij 
de bloemen en styling op locatie, waarbij wij samen werken met 
een vaste partner voor onze strechtenten. Wij zorgen voor een 
sfeervolle en intieme setting, gedurende jullie dag.

Wij helpen jullie graag om jullie moderne bohemain/festival vibe 
door te voeren op jullie dag. Dit allemaal zodat alles verzorgd wordt 
vanuit één leverancier, waardoor er dus ook maar één contact-
persoon is die hier verantwoordelijk voor is, maar ook tegelijk het 
aanspreekpunt voor eventuele vragen. Overzicht en duidelijkheid 
voor iedereen, daar hou ik van!

In de brochure vinden jullie meer informatie over wat er mogelijk is 
qua bloemen, styling en verhuur. Ik vertel jullie alvast, de mogelijk-
heden zijn eindeloos! Verderop vinden jullie meer over mijn werk-
wijze, de kosten en de voorwaarden. Mochten jullie na het lezen 
nog vragen hebben, neem dan vrijblijvend contact met ons op! 

Laten we samen de liefde vieren, tot snel!

Lieve groet,

Team Bloemenzo Joyce

JoyceNice tomeet you!

Congrats!Jullie gaan trouwen



Bloemen
Samen zullen we tot de beste ideeen en mooiste combinaties komen! Denk 
hierbij aan kleuren, structuren, vormen en zelfs geuren. Het leuke is, zoals ik 
al eerder zei: de mogelijkheden zijn eindeloos. We spreken alle mogelijkheden 
zoals hieronder genoemd. Het is een opsomming van het meest gekozen 
bloemwerk bij ons. Denk bijvoorbeeld aan het bruidsboeket, een backdrop, of 
centerpieces die jullie de gedurende dag kunnen laten verplaatsen door de
ceremoniemeester. Zo laten jullie met een aantal mooie bloem- grondstukken, 
de sfeer van jullie dag de hele tijd terug komen. 

In de brochure communiceren wij vanaf prijzen, welke afhankelijk zijn van jullie 
bloemenkeuze en eventuele specifieke wensen. Daarnaast hebben wij te 
maken met wisselende inkoopprijzen. Ons bloemwerk is maatwerk en wordt 
speciaal voor jullie ontworpen. 

Van modern en bohemain chique bruiloft, met een festival vibe of een mini-
malistische touch, midden in een weiland, op het strand of in het bos, wij 
verzorgen jullie wensen op jullie droomlocatie, of dit nu in Nederland of in het 
buitenland is.

BRUIDSBOEKET
Uniek handgebonden bruidsboeket, 
geheel op jullie wensen afgestemd. 
Vanaf € 175,-

LINT
Afwerking bruidsboeket met hand-
gemaakt zijde lint, in gewenste 
(tweekleurige) kleurstelling. Een 
echte toevoeging aan je boeket!  
€ 25,-

BRUIDEGOM CORSAGE
Bijpassende bruidegom corsage 
inclusief dubbele magneet € 15,-

WELKOMSTBORD
Stijlvolle bloementoef voor op jullie 
welkomstbord, passend in de stijl 
van het bruidsboeket. Vanaf € 45,-

GANGPAD
Het grote moment! Langs deze 
sfeervolle aankleding lopen jullie 
naar het altaar. Kies voor een 
groentoef voor aan de stoelen, 
vanaf € 10,- per stuk of ga voor 
verschillende kleine centerpieces 
voor een mooie aanvulling.  
Vanaf € 35,- per stuk.

Meer op volgende pagina



“We waren zo blij met jouw 
hulp en prachtige bloemen, 
Iedereen had het erover!”

Review

CENTERPIECE
Kies voor een centerpiece als echte 
eyecatcher. Een mooi bloemstuk 
voor bij de ceremonie, katheder, 
sweettable of welkomstbord. Dit 
bloemstuk kan gedurende de dag 
verplaatst worden waardoor jullie 
er optimaal van kunnen genieten. 
Vanaf € 150,-

BLOEMDECORATIE DINER 
TAFELS /STATAFELS
Hier kun je alle kanten mee op  
(wat het zo leuk maakt!) Van losse 
takken groen, vaasjes met bloemen, 
centerpieces tot een bijpassend 
servet. We helpen jullie graag een 
passende aankleding te maken.  
De prijs is volledig afhankelijk van  
de locatie, het aantal personen,  
de tafels en jullie wensen.

BLOEMSTUK BACKDROP
Kleed jullie ceremonie aan met 
een bijpassend bloemstuk op jullie 
backdrop, helemaal tof in com-
binatie met een centerpiece. Wij 
verhuren verschillende backdrops, 
waarbij we het plaatje helemaal 
compleet kunnen maken.

LOSSE BLOEMEN 
BRUIDSTAART
Maak jullie dag helemaal af met 
bijpassende bloemen op de bruids-
taart. De prijs is afhankelijk van 
jullie wensen en de grootte van  
de taart. 

Trouwen jullie in het buitenland? 
Dan ga ik graag met jullie mee!

Ons uurtarief voor bloemwerk, styling en overige werkzaamheden  
op locatie is €65,- inclusief btw.
De prijzen zijn afhankelijk van de bloemenkeuze en eventuele specifieke wensen.
Wij communiceren standaardprijzen in onze brochure, die later aangepast worden op 
jullie specifieke wensen. In jullie persoonlijke offerte staan de definitieve prijzen op basis 
van nacalculatie in verband met de wisselende inkoopprijzen.
Wij hanteren een minimale afname bedrag van € 997,- inclusief bloemen en styling
op locatie exclusief reiskosten.

•

•

•



LOCATIEBEZOEK
Een kost € 75,- per uur inclusief 
reiskosten. Jullie ontvangen 
50% retour als jullie de offerte 
accepteren.

OFFERTE
De uitgebreide offerte inclusief 
moodboard ontvangen jullie 
met twee weken van ons en is 
14 dagen geldig.

BORG
Als je alleen gebruik maakt 
van onze bloemenstyling reken  
ik € 100,- borg voor onze  
leenvazen/ondergronden.

RESERVERING + 
BETALING
Wanneer de offerte akkoord is 
gegeven, sturen wij de factuur. 
Jullie reservering is definitief als 
ik de aanbetaling (50% van het  
totaal bedrag) heb ontvangen.  
De overige 50% dient één 
maand voor de trouwdatum 
betaald te zijn.

Informatie 
bloemen

Om ervoor te zorgen dat er 
geen misverstanden ontstaan, 
hebben wij hieronder onze 
voorwaarden opgesteld.

We werken met een min. beste-
dingsbedrag van € 997,- excl. 
reiskosten en styling op locatie.
Heb je de factuur niet betaald, 
dan kunnen wij niet leveren.
Als alle spullen zijn geretour-
neerd, storten wij de borg terug.

PRIJZEN
De prijzen zijn, zoals vermeldt 
in jullie persoonlijke offerte, op 
basis van nacalculatie. Mochten 
er zich overhoop toch wijzi-
gingen voor doen, dan worden 
jullie hier tijdig van op de 
hoogte gesteld.

BEZORGEN OF 
OPHALEN
Het door ons laten bezorgen 
en ophalen van de bloemen 
kan enkel in overleg. Wij 
leveren de bloemen op het 
gewenste adres en tijdstip af. 
Regelmatig bezorgen wij het 
bruidsboeket en de eventuele 
corsage bij de bruidegom. 
Dit bezorgd een stuk minder 
stress in de ochtend en vaak 
zijn wij dan toch al onderweg 
naar de locatie. 

Bezorgkosten bedragen € 0,50 
per gereden kilometer inclusief 
btw (het totaal aantal kilome-
ters keer vier, oftewel heen- en 
terugreis). Hier komt € 27,50 bij 
aan leveringskosten op locatie.
Deze kosten bestaan uit de tijd, 
kilometers en brandstof.
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Wij zijn geopend op afspraak van 
maandag t/m vrijdag, zaterdag en 
zondag gesloten.
Bezorgkosten in Kampen en IJssel-
muiden zijn gratis.

TERUGBRENGEN
Als de gehuurde materialen 
niet compleet of schoon worden 
teruggebracht verrekenen wij 
deze met de borg. Jullie kunnen 
geleende (vazen) ondergronden 
ten alle tijde bij ons in de winkel 
(KamperFlora) afgeven, adres: 
Hendrik van Viandenstraat 19 in 
Kampen. Wij zullen dan vragen 
naar jullie naam en trouwdatum 
en dit noteren.

ANNULEREN
Wil je (een deel van) je bestelling 
annuleren, dan worden hiervoor 
annuleringskosten in rekening ge-
bracht. Deze kosten bedragen 50% 
van de geannuleerde bloemen.

Annuleren kan uiterlijk 30 dagen 
voor de bruiloft datum.

•



Iedere bruiloft anders is, dus uniek en laten wij daar nou 
heel erg van houden! Of jullie nu alleen voor de bloemen 
gaan of voor een combinatie van de bloemen en styling 
gaan, wij helpen jullie graag om een fantastische dag 
neer te zetten.

Om dit te bespreken plannen we samen een online vrijblij-
vende brainstormsessie in, welke via Zoom plaats vindt. 
Tijdens de sessie bespreken we jullie wensen een ideeën 
en leren we elkaar gelijk wat beter kennen. Komen we er 
gelijk achter of we een klik hebben! Wel zo belangrijk als 
we gaan samenwerken toch?

Trouwen jullie op een locatie en is de locatie onbekend 
voor ons, dan ga ik graag met jullie me op locatiebezoek! 
Samen met jullie bekijken we jullie trouwlocatie, want dan 
pas komen we tot de mooiste totaalconcepten! Let’s go! 
Aan de hand van ons locatiebezoek en/of brainstormses-
sie, ontvangen jullie van ons een uitgebreide offerte inclu-
sief moodboard met alle wensen en ideeen die we samen 
hebben besproken. 

Een locatie bezoek kost €65,- per uur exclusief reiskosten. 
Jullie ontvangen van 50% van ons retour, als jullie de of-
ferte accepteren. De offerte ontvangen jullie met 2 weken 
van ons en is 14 dagen geldig. Na het onderteken van de 
offerte ontvangen jullie de factuur met aanbetaling van 
50% van het totaal bedrag.

Vergeet niet: Het is jullie dag, niks is te gek. Wees jezelf, 
geniet en wij zorgen voor de persoonlijke touch!

Styling
Mijn stijl herken je aan; Rozen! Romantische 
vormen in aardetinten zoals bruin, taupe, 
beige, creme, oranje en bordeaux. Allemaal 
kleuren die binnen dit kleurenpallet vallen, 
maar waarbij wit, nude en roze niet mogen 
ontbreken. Ik hou van kleur schakeringen! 



Verhuur
Hebben jullie al inspiratie opgedaan om jullie trouwfeest aan te kleden? 
Zijn jullie naar een bepaalde sfeer of item opzoek? Maar missen jullie nog 
de juiste styling items om de sfeer door te voeren op jullie dag? Gaan 
jullie voor een bohemien, festival vibe of voor een moderne touch? Of wel-
licht wel een combinatie van beide? 

Wij verhuren alles voor jullie bruiloft! We bemachtigen regelmatig unieke 
styling items, waar we jullie bruiloft helemaal mee af kunnen stylen. Met 
veel zorg en liefde hebben we ons assortiment van styling items uit-
gezocht en deze worden constant aangevuld! Van mooie vintage rotan 
meubels, tot toffe backdrops en mooie tapijten, prikkabels voor extra ver-
lichting en sfeer, tot kaarsenhouders voor bij het diner, kussens en zoveel 
meer! Allemaal speciaal voor jullie bruiloft uitgezocht! 

Heb je vragen over het verhuren van onze verhuur items? Bekijk dan ver-
derop in de brochure de pagina FAQ met de meest gestelde vragen, welke 
wij alvast voor jullie heb beantwoord. Staat jullie vraag er niet tussen? 
Neem dan gerust contact met ons op!

Reviews

“Joyce is lief, gezellig en geïnteresseerd! Ze reageert 
snel enthousiast op mails, dacht goed mee, was 
hierin ook eerlijk. Ze heeft duidelijk veel verstand 
van haar vak! Joyce, ga zo door, want je bent en 
doet het geweldig! Het was boven verwachting!  
Je hebt prachtig werk geleverd. Niet alleen wij, 

maar ook de gasten waren zeer onder de indruk.”
- Joanne en Rodney

“Voor de aankleding van onze bruiloft heeft Joyce 
prachtig werk geleverd! Het was zo veel mooier dan 

dat we in gedachten hadden! Daar bij was het 
contact heel erg persoonlijk en dacht ze goed  

mee met onze wensen.”
- Nathalie en Tim

- Larissa en Robbert

“Joyce, echt onwijs bedankt voor je bijdrage  
aan onze prachtige dag! Het had er echt  

niet mooier uit kunnen zien.”



Informatie verhuur
Wij doen onze uiterste best om voor iedereen zo flexibel mogelijk 
te zijn. Het verhuren van mooie spullen, brengt nogal wat werk 
met zich mee. Geen probleem, Wij doen het met liefde! Daarom 
hieronder een korte uitleg, om misverstanden te voorkomen.

VOORWAARDEN
Alle spullen dienen compleet, 
onbeschadigd, schoon, droog 
en in uitgegeven staat ge-
retourneerd te worden. Dit 
houdt o.a. dat vlaggetjes 
schoon blijven en netjes op-
gevouwen worden en dat  
de overige spullen weer in  
de desbetreffende bakken 
worden gepakt.

We werken met een minimum 
bestedingsbedrag van € 100,- 
(dit geldt niet als je ook onze 
bloemstyling afneemt)
Je reservering is pas definitief 
als wij de aanbetaling binnen 
hebben.
Wil je langer huren? Dan komt 
er per dag 25% van het totaal-
bedrag bij.

PRIJZEN
De prijzen in dit overzicht zijn 
voor 3 dagen, exclusief de 
zondag (ophalen, gebruiken en 
terugbrengen).

RESERVERING + 
BETALING
Wanneer voor de offerte  
akkoord is gegeven, stuur ik  

BEZORGEN OF 
OPHALEN
Het door ons laten bezorgen 
en ophalen van de spullen kan 
enkel in overleg. Wij leveren 
de spullen af op de gewenste 
locatie. We werken met vaste 
op- afhaaldagen, dit zijn de 
dinsdag en donderdag.

Bezorgkosten bedragen € 0,50 
per gereden kilometer inclusief 
btw (het totaal aantal kilome-
ters keer vier, oftewel heen- en 
terugreis). Hier komt € 27,50 bij 
aan leveringskosten op locatie.
Deze kosten bestaan uit het in 
en uitladen, tijd, kilometers en 
brandstof.
Wij zijn geopend op afspraak 
van maandag t/m vrijdag,  
zaterdag en zondag gesloten.

TERUGBRENGEN
Als de gehuurde materialen 
niet compleet of schoon wor-
den teruggebracht verrekenen 
wij deze met de borg.

Verhuur items dien heel, com-
pleet en schoon te worden 
teruggebracht. In dezelfde 
staat waarin jullie ze hebben 
ontvangen.
Kussens en tapijten zijn  
schoon en droog

de factuur. De reservering is 
definitief, als ik de aanbetaling 
(50%) hebben ontvangen.  
De overige 50% dient één 
maand voor de huurdatum  
betaald te zijn.

Hebben jullie de factuur niet 
betaald, dan kan ik helaas niet 
leveren.
Als alle spullen zijn geretour-
neerd, maak ik de borg terug 
over aan het door jullie opge-
geven bankrekeningnummer.

BORG
Voor de verhuur van onze spul-
len werken wij met een borg 
van € 250,-. Als alle spullen in 
goede orde zijn geretourneerd, 
storten wij de borg terug. 
Als reparatie, vervanging of 
schoonmaak nodig is, wordt 
dit verrekend met de borg en 
brengen wij jullie daarvan op 
de hoogte.

Als je alleen gebruik maakt van 
onze bloemenstyling reken wij  
€ 100,- borg voor onze leenva-
zen/ondergronden (afhankelijk 
van de hoeveelheid).

ANNULEREN
Wil je (een deel van) je 
bestelling annuleren, dan 
worden hiervoor annule-
ringskosten in rekening 
gebracht. Deze kosten  
bedragen 25% van de  
geannuleerde artikelen.

Annuleren kan uiterlijk  
30 dagen voor de bruiloft  
datum.

Graag ontvangen wij na 
de verhuur en de bloemen, 
enkele foto’s van de spullen 
en styling die op locatie 
geleverd zijn, zodat wij 
deze kunnen gebruiken 
voor promotie materiaal 
en ons portfolio.

• 
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Faq
Hebben jullie na het lezen en bekijken van alle informatie en in-
spiratie in deze brochure nog vragen? Dat snap ik heel goed! Het 
plannen van een bruiloft is ook niet niks! Hier in de FAQ kunnen 
jullie de meest gestelde vragen lezen met antwoorden. Staat 
er een vraag niet tussen? Dan verwijzen we jullie graag naar 
onze website, waar jullie een uitgebreide FAQ kunnen vinden. 
Mochten jullie dan alsnog vragen hebben, mail ons dan even, dit 
kan naar info@bloemenzojoyce.nl of stuur een berichtje via ons 
contactformulier of stuur een DM via Instagram.

BLOEMEN
Hoe ver van te voren nemen 
wij contact met jou op?
Willen jullie graag de bloe-
men, styling en/of verhuur 
door ons laten verzorgen? 
Dan adviseren wij jullie om 
minimaal 1 jaar tot 6 maand 
voor jullie dag contact met mij 
op te nemen. Speciale wen-
sen? Reserveer dan alvast 
jullie dag door middel van een 
’Save the Date’. Vooral in de 
populaire maanden (mei t/m 
oktober) zijn er veel aanvra-
gen. Wees er dan op tijd bij! 
Hiermee zetten jullie, jullie da-
tum bij ons ‘vast’. Ongeveer 6 
maand voor jullie dag plannen 
we onze brainstormsessie in, 
dit gebeurd buiten het trouw-
seizoen om, uitzonderingen 
daargelaten natuurlijk ;)

Hoelang van te voren  
moeten wij onze wensen 
doorgeven?
Willen jullie er zeker van zijn 
dat jullie gewenste items nog 
beschikbaar zijn? Reserveren 
gebeurt vaak 3 tot 6 maand 
voor jullie dag. Onze styling 
items zijn uniek en van sommi-
ge items zijn er ook maar één 
of enkele beschikbaar.

Is een vrijblijvend kennis-
makingsgesprek mogelijk?
Zeker weten! Jullie hebben de 
brochure gedownload via de 
website en zijn enthousiast, als
jullie dat al niet waren ;) Onze 
brainstormsessie zal plaats 
vinden via Zoom, hiervoor
ontvangen jullie een link zodat 
jullie in onze online agenda een 
afspraak kunnen inplannen.

Werk je alleen?
Ja en nee ;) Vanaf het moment 
dat jullie contact met mij 
opnemen, ben ik jullie aan-
spreekpunt. In de tijd tussen 
ons kennismakingsgesprek en 
jullie bruiloft, kan het ook zijn, 
dat jullie contact hebben met 
Sanne. Sanne ondersteunt en  
helpt mij mee om alles in goede 
banen te leiden. Ook Lars 
kunnen jullie tegen komen bij 
de af en opbouw op locatie.

Wij wonen niet in de buurt, 
is dat een probleem?
Absoluut niet! We kunnen 
namelijk op locatie afspreken 
of via Zoom. Verder hebben 
we contact via de mail, In-
stagram of WhatsApp. Onze 
mail beantwoorden wij door 
de weeks op dinsdag en 
donderdag. Ons bloemwerk 
leveren wij door heel Neder-
land, waarbij wij op de meest 
mooiste en bijzondere plek-
ken komen. Jullie begrijpen 
het al, een stukje rijden is 
geen probleem. Alles voor de 
mooiste totaalconcepten! 

Wordt ons bruidswerk be-
zorgd of kan ik het zelf op-
halen?
Ik adviseer altijd om het 
bruidsboeket en de eventuele 

corsage en daggasten cor-
sage te laten bezorgen. We 
zijn in de ochtend vaak al 
onderweg naar locatie voor 
de styling, dus voor ons is 
het een kleine moeite. Het 
zorgt voor een stukje minder 
stress in de ochtend voor de 
bruidegom.

Zijn jullie op de dag zelf 
aanwezig?
Absoluut! De ene keer zicht-
baar en de andere keer wer-
ken wij ‘achter de schermen’. 
Omdat jullie voor een totaal-
concept hebben gekozen, 
zijn wij altijd al vroeg op pad 
om de bloemen en styling 
te verzorgen op locatie. Van 
het klaarzetten van de cere-
monie tot het stylen van de
diner tafel. Wij zorgen voor 
een totaalbeleving voor jullie 
en voor jullie gasten, met 
oog voor detail en gaan pas 
weg als alles klopt. De af-
bouw wordt afhankelijk van 
de locatie dezelfde avond/
nacht nog gedaan of de vol-
gende dag.



VERHUUR
 Is het mogelijk om een  
stretchtent te huren?
Strechtenten zijn zo gaaf! He-
laas hebben wij deze zelf niet 
in ons assortiment. Wij werken 
hiervoor met een een vaste 
partner. Vraag ons naar de 
mogelijkheden!

Hoe kan ik de verhuur items 
uitzoeken voor onze dag?
Op onze Instagram feed  
@bloemenzo_verhuurt vind je 
een sfeerimpressie van onze 
verhuur items. Binnenkort 
komt onze verhuur webshop 
online, waarin alle items dui-
delijk en per categorie te vin-
den zijn!

Zetten jullie de gehuurde 
items klaar?
Wij leveren onze verhuur items 
af op de door jullie gewenste 
locatie. Na levering zijn jullie 
zelf verantwoordelijk voor de 
styling items. Jullie zorgen er 
zelf voor, dat ze op de juiste 
plek komen te staan. Mochten 
de items ‘overnachten’ dan 
zorgen jullie ervoor dat ze 
beschermd en droog staan. 
Hebben jullie liever dat wij de 
items voor jullie stylen? Vraag 
ons dan naar de mogelijkheden. 

Wij zijn opzoek naar  
bepaalde items, maar  
wij zien het niet?
Wij zijn altijd opzoek naar 
nieuwe items om toe te voe-
gen aan ons assortiment. Wij 
vullen deze dan ook regelma-
tig aan met nieuwe en unieke 
items. Zijn jullie naar iets 
speciaals opzoek en staat het 
juiste er niet tussen? Dan gaan 
wij graag opzoek voor jullie!

Hoe lang huur ik  
de verhuur items?
Jullie huren de verhuur items 
voor 3 dagen met uitzonde-
ring van de zondag (ophalen/
bezorgen, gebruiken en terug-
brengen/ophalen door ons). 
Wij zijn alleen aanwezig op 
afspraak en werken met vaste 
haal- en breng dagen.

Wat gebeurt er als er  
spullen kwijtraken of  
kapot gaan?
Dit kan natuurlijk gebeuren. 
Jullie geven aan ons door, 
wat er kwijt of kapot is. We 
proberen bij breuk de items 
te repareren. Mocht het item 
echt kapot zijn en repareren 
niet meer mogelijk zijn, dan 
worden de vervangingskosten 
in rekening gebracht. 



AT SEA, DRONTEN
Bij velen nog onbekend, maar bij At Sea kan 
het; trouwen aan het water! Sfeervol en intiem 
elkaar het ja-woord geven onder een stretchtent 
in het bijzijn van jullie familie en vrienden. Een 
unieke setting aan het water! Het is mogelijk om 
te overnachten in de één van de 8 safaritenten 
aan de rand van het Drontermeer met eigen 
privéstrand. ’S ochtends wordt je wakker met 
uitzicht over het strand! - officiële trouwlocatie.

ROGGEBOTSTAETE, DRONTEN
Trouwen op een unieke locatie in een oude Bel-
gische druivenkas van bijna 100 jaar oud: The
Greenhouse. Hier hoor, ruik, voel, proef en zie je 
de natuur! Een perfecte plek voor jullie
ceremonie, tussen de schoonheid van de oude 
druivenranken. Maak foto’s in de Bijentuin en
geniet van een uitgebreid diner met jullie gasten.

AANGENAAM BIJ MIRRE, WEZEP
Trouwen in de tuin van een 19de-eeuw Koets-
huis? Dat kan bij Aangenaam bij Mirre. Het koets-
huis ligt in een bosrijke omgeving en behoort tot 
landgoed de Oldhorst. De kenmerken van deze 
locatie zijn: huiselijk, warm en gezellig. Heerlijk 
vertoeven in alle rust en ruimte voor jullie gasten. 
Een fijne aangename plek om jullie liefde te vieren 
met fantastische gastvrouwen, die jullie van alle 
gemakken en lekkernijen voorzien.

GASTERIJ DE ZEUVEN HEUVELS, WEZEP
De Gasterij, het sfeervolle restaurant en de 
prachtige tuin vormen een uniek decor voor jullie
huwelijksdag! Grenzend aan het mooie heidege-
bied (de Wezepse Heide), waarbij jullie dichtbij 
prachtigefoto’s van jullie samen kunnen maken. 
De locatie beschikt over een eigen stretchtent,
waarmee wij met bijpassende styling items een 
bohemien, festival vibe voor jullie creëeren -
officiële trouwlocatie.

Lievelingslocaties
Als jullie ons op Instagram volgen, dat hebben jullie vast gezien 
dat wij voor onze bruiloften op de meest fantastische locaties 
komen! We delen een aantal van onze favorieten (buiten) trouw-
locaties waar wij regelmatig in het trouwseizoen te vinden zijn, 
om totaalconcepten te creëren voor jullie dag! Hebben jullie vra-
gen over de een specifieke locatie? Stuur ons dan een berichtje. 
We helpen jullie graag!



SLOT DODDENDAEL, EWIJK
Trouwen onder de mooie kastanjeboom en ge- 
nieten van een geweldig diner welke geserveerd 
wordt in de boomgaard met prachtige groenten en 
kruiden uit eigen moestuin. De liefde vieren jullie 
buiten onder de stretchtent inclusief vlonder. Het 
kan allemaal bij Slot Doddendael. De veelzijdig- 
heid en gastvrijheid van deze locatie hebben wij al 
meerdere keren als zeer prettig mogen ervaren!- 
officiële trouwlocatie. 

LANDGOED HOTEL & RESTAURANT 
GROOT WARNSBORN, ARNHEM
Trouwen onder de mooie kastanjeboom en ge-
nieten van een geweldig diner welke geserveerd 
wordt in de boomgaard met prachtige groeten en 
kruiden uit eigen moestuin. De liefde vieren jullie 
buiten onder de stretchtent inclusief vlonder. Het 
kan allemaal bij Slot Doddendael. De veelzijdig-
heid en gastvrijheid van deze locatie hebben wij 
al meerdere keren als zeer prettig mogen ervaren! 
- officiële trouwlocatie. 

VAKANTIEPARK NETL, KRAGGENBURG
Vier de liefde in de natuur! Alles in de buitenlucht 
in een sfeervolle setting. Netl is het perfecte to-
neel voor jullie buiten bruiloft. Zeg ja tussen het 
bamboe of op het strand, organiseer een dag met 
eindeloze mogelijkheden. Wij kunnen niet kiezen, 
elke locatie heeft zijn charme, maar het Tureluur 
strand is zeker een favoriete plek! Inmiddels ken-
nen we de locatie zo goed dat we jullie advies 
kunnen geven waar nodig en nog regelmatig ver-
dwalen ook wij nog wel eens in het bamboe bos.  
- officiële trouwlocatie.

“Joyce wist precies onze wensen om te 
zetten in prachtige bloemstukken. Daar-

naast is de manier van communiceren 
van Joyce ook nog eens helder, open en 

vriendelijk en daardoor zeer prettig.”

 - Marthe en Leon 

Review



Let’s meet!

Meet the team

Ja, wij willen samen met Bloemenzo de liefde vieren!
Neem dan vrijblijvend contact met ons op:

Project Manager

Mede-eigenaar, 
wedding en  
verhuur support

INFO@BLOEMENZOJOYCE .NL
WWW.BLOEMENZOJOYCE .NL 

038-20 20 100
06-42289157

Sanne de Beer

Lars van der Slegt



Joycexxx



Bloemenzo Joyce 
+31 (038) 20 20 100 

Hendrik van Viandenstraat 19
8266 DM Kampen

info@bloemenzojoyce.nl
www.bloemenzojoyce.nl

bloem en styling


