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Bloemenatelier en pluktuin 
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Life is the flower
for which love is 

the honey

Gefeliciteerd!
Jullie gaan trouwen! 
samen gaan jullie er een
onvergetelijke dag va  Bloemen zijn
onlosmakelijk verbonden met onze
herinneringen. Die geurende rozen die
je oma altijd had, de schitterende
Dahlia’s die je moeder in haar tuin
groeit, de geur van verse Eucalyptus
tijdens jullie eerste vakantie samen…
Bloemen vertellen een verhaal. En ik
help jullie dit verhaal te vertellen. Met
bloemstyling die helemaal tot in de
puntjes is gepersonaliseerd en waarin
jullie wensen centraal staan. Want het
is jullie grote dag! 

Mijn stijlen
edgy cottage
modern minimalism
moody florals

Mijn Bloemen
Ik werk niet met
importbloemen, maar wel met
mijn eigen bloemen of
bloemen van Nederlandse
kwekers. Ik werk graag met
Dahlia's, rozen, delphiniums,
cosmea, zinnia, scabiosa en
chrysanthen. Ik gebruik geen
geverfde of gebleekte
bloemen, en ook geen glitters.
Wel gebruik ik graag veel
kleur, en vooral van perzik,
abrikoos, lila en blauw gaat
mijn bloemenhart sneller
kloppen! 



Hoe ga ik te werk?

Als je contact met me opneemt, dan
check ik eerst mijn beschikbaarheid. 
Ben ik nog beschikbaar in de periode
van jullie bruiloft, dan plannen we
een (telefonisch) gesprek of hebben
we contact via email. Natuurlijk is
een face to face gesprek ook mogelijk! 

Jullie laten mij weten waar jullie naar
zoeken qua kleuren en stijlen en ik
maak voor jullie een offerte op basis
van een van de pakketten die ik
aanbied. 
Gaan jullie akkoord met de offerte en
willen jullie mij definitief boeken?
Dan kunnen jullie een aanbetaling
van 50% doen. Hiermee leggen jullie
de datum en boeking vast.

-

Voorbereiding
Na jullie akkoord op de offerte en de
aanbetaling maak ik voor jullie een
moodboard en/of een pinterest board,
waarmee we aan de slag kunnen. 

Jullie kunnen natuurlijk altijd nieuwe
inbreng geven, zolang we ongeveer
een maand voor de bruiloft maar vast
hebben staan hoe jullie bloemwerk er
uit gaat zien.

Voor de bruiloft stuur ik jullie de
factuur, en als jullie deze uiterlijk
twee weken voor jullie trouwdag
betalen, weet je zeker dat ik de
bloemen kan leveren die jullie besteld
hebben!
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jullie trouwdag
De ochtend van jullie trouwdag breekt aan!
ik kom bij jullie thuis het trouwboeket
brengen. Is het een boeket van verse
snijbloemen? Dan krijg je er een vaas bij om
het boeket gedurende de dag op water te
kunnen zetten.

Na het overhandigen van het trouwboeket 
(en de eventuele corsages), vertrek ik naar
jullie trouwlocatie om de bloemen op locatie
te verzorgen. Als het droogbloemen betreft
kan dit soms ook al de dag van tevoren,
afhankelijk van de locatie.

Wil je dat ik bij de bruiloft blijf om
tussendoor bloemwerk te verplaatsen,
bijvoorbeeld van receptie naar diner? Dat
kan! Kijk voor mijn uurprijs verderop in de
brochure.

Hier al aan gedacht?
 

Je trouwboeket kan natuurlijk ook een
bloemstuk aan een rolstoel zijn, of een

bloemenkroon. En heb je een hond of ander
trouw huisdier? Ook die ziet er schitterend

uit met trouwbloemen!
 
 



Day After

De dag na de bruiloft kom ik naar de trouwlocatie om het
bloemwerk op te halen. Natuurlijk mag je zoveel bloemen
mee naar huis nemen als je wilt, of deel het uit aan je gasten!
Op die manier genieten jij en je gasten er nog langer van.
Alles wat weg mag neem ik mee, evenals de gehuurde hard
goods: backdrop, vazen, etcetera.
Hiervoor reken ik een uurprijs. Als je alles zelf terug komt
brengen is dat natuurlijk gratis! 

Na de Bruiloft stuur ik jullie, indien nodig, nog een
nacalculatie voor uren die jullie voor mij eventueel extra
hebben bijgeboekt.

Na afloop vind ik het natuurlijk altijd ontzettend waardevol
om feedback van jullie te ontvangen.
Ook jullie trouwfoto's ontvang ik heel erg graag! 
Met jullie toestemming, en die van de fotograaf, deel ik deze
graag op mijn website en Instagrampagina. Dat kan
natuurlijk ook onherkenbaar!
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Love me true

Kosten

Never let me go

trouwboeket
corsage Bruidegom
klein bloemstuk voor bij ceremonie of op de
taarttafel
4 corsages

perfect voor elopements en microweddings

Trouwboeket
corsage Bruidegom
8 medium bloemstukken
Ceremonie backdrop of 2 statement
pieces
Bloemstuk voor welkomstbord

Ideaal voor grotere trouwfeesten

Om het overzichtelijk te houden, werk
ik met pakketprijzen.
Hiernaast zie je wat deze pakketten
inhouden.
De pakketprijzen zijn vanaf prijzen,
afhankelijk van het soort bloemen die
jullie voor ogen hebben, de prijs en
beschikbaarheid van materialen.
De pakketprijzen zijn exclusief kosten
voor locatiebezoek, bezorgkosten en
extra stylingsuren op locatie na de
opbouw van de installatie.

De pakketten kun je eventueel
uitbreiden met los toe te voegen items,,
hiervoor kun je altijd contact met me
opnemen, ik ben benieuwd naar jullie
wensen en ideeën!
Ik hanteer een minimale besteding van
€450,- 

 

 

Love me tender

Vanaf €450,-

Trouwboeket met zijden lint
corsage bruidegom
4x boeketjes voor bruidsmeisjes
4 medium bloemstukken of bloementuintjes
10 vaasjes met bloemen of groen

Een mooi basispakket voor je bruiloft

 

 

Vanaf €1450,-

Vanaf €2250,-



Handige info

Wie ben ik?

Ik ben Lies, 35 jaar, woonachtig te
Werkhoven, naast Utrecht. Lekker
centraal!
In mijn pluktuin aan huis kweek ik zelf
met grote zorg een ruime variatie aan
bloemen, van Dahlia's tot Scabiosa en
van Cosmos tot Zinnia. Ik gebruik hierbij
geen bestrijdingsmiddelen en maak
indien mogelijk gebruik van biologische
producten. Als ik (droog)bloemen koop
bij de groothandel doe ik dat alleen van
Nederlandse telers. Hiermee probeer ik
de ecologische voetstap van jullie
bloemen zo klein mogelijk te houden.

prijzen zijn inclusief btw, exclusief voorrijkosten en
stylingkosten op locatie

De minimale besteding voor bloemwerk is €450,-
exclusief stylingkosten en voorrijkosten

mijn uurtarief is €45 voor styling op locatie 

voorrijkosten zijn €25 euro plus €0,45ct per kilometer.
Binnen een straal van 10 kilometer rond Werkhoven
vervalt de €25 euro.

annuleren kan tot 30 dagen voor de bruiloft. Er
worden dan wel kosten in rekening gebracht voor een
eventueel locatiebezoek. Later annuleren? Dan breng
ik 35% van de totale kosten in rekening.

Nieuw in 2023!
In het snijbloemenseizoen kun je nu ook

een DIY bloemenmix kopen! 
Voor €50 euro krijg je een klein fust met
de mooiste bloemen uit mijn tuin en voor
€75 een grote. Kun je lekker zelf aan de

slag!



Veel liefs en let's meet!

Lies Hoogendoorn - Ruysch Bloemen
Molenspoor 5

3985 SH Werkhoven
06 4214 6775

lies@ruyschbloemen.nl
www.ruyschbloemen.nl

@ruysch_bloemen


