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BESTE AANSTAANDE BRUID,
Van harte gefeliciteerd met jullie voorgenomen huwelijk! Er 

breekt een bijzondere tijd voor je aan. Maar ook een tijd waarin 

je veel keuzes moet maken. Om te beginnen met die ene ham-

vraag: wat doe je aan? Precies daarom maakt het team van 

de Honeymoon shop in Rotterdam dit magazine, om je te hel-

pen om er die dag adembenemend uit te zien. Wij hebben álle 

grote bruidsmodeshows bezocht en kunnen je vertellen: je boft 

dat je nu gaat trouwen, want de collecties zijn spannender dan 

ooit. Tipje van de sluier? We zagen veel roze en beige, ondeu-

gende blote ruggen en veel kant. Het mouwtje is terug van weg-

geweest, maar dan wel op z’n sexy, en strapless maakt plaats 

voor brede bandjes die nonchalant van je schouders lijken te 

glijden. Gelukkig zijn er in de bruidsmode ook altijd een aantal 

constanten. Het prinsessenmodel is natuurlijk een klassieker en 

here to stay, net als de A-lijn die voor elk figuur werkt. Lees meer 

over de trends van dit seizoen vanaf pagina 16. Op pagina 50 

leggen we uit welke accessoires jouw look helemaal af maken.

Alle jurken en accessoires in dit blad vind je terug in onze win-

kel in Rotterdam. Maar dat niet alleen. De Honeymoon shop is 

ingericht voor bruid én bruidegom. Wij zijn erin gespecialiseerd 

om een perfect match tussen jouw jurk en zijn kostuum te maken. 

Wedden dat jullie straks samen door een ringetje te halen zijn?

Heel veel kijkplezier!

TEAM HONEYMOON SHOP

TIP  Kijk, knip, scheur en bewaar vooral plaatjes uit dit magazine 

en neem ze mee als je komt passen in onze winkel!

TIP  Misschien moet je beginnen op pagina 13, waar de stylistes 

van de Honeymoon shop antwoord geven op de vragen die 

hen het meest gesteld worden. Kun je daarna met een gerust 

hart door het magazine bladeren!

ADVERTENTIE

HS WEBSHOP

Zoek je nog accessoires bij je jurk? 

Bekijk onze uitgebreide collectie 

accessoires en schoenen op

www.honeymoonwebshop.nl

De mooiste
accessoires 

bestel
je online
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Zijn jullie op zoek naar bijzondere trouwkleding? Maak 

dan een afspraak bij de Honeymoon shop. Hier vind 

je verdeeld over vijf etages alle bekende nationale en 

internationale bruidsmodemerken, trouwkostuums en 

accessoires. Jullie kunnen je look in één keer compleet 

maken. Met een aparte herenafdeling kunnen wij jullie 

outfits perfect op elkaar afstemmen, zonder dat jullie 

elkaar zien.

Collectie
Met onze jarenlange kennis en ervaring op zak stellen 

wij elk seizoen weer een mooie en veelzijdige collectie 

samen van de beste nationale en internationale bruids-

merken, waaronder Pronovias, Maggie Sottero, Marylise, 

Cosmobella, Demetrios en nog veel meer. Omdat geen 

bruid hetzelfde is, verkopen wij jurken in verschillende 

stijlen, maten en prijsklassen, waardoor wij elke bruid aan 

haar droomjurk kunnen helpen. 

Beste Bruidswinkel van Nederland
Naast een goede prijs/kwaliteitverhouding is service 

onze eerste prioriteit. De Honeymoon shop is door de 

Nederlandse Trouwbranche Organisatie uitgeroepen tot 

de beste bruidswinkel van Nederland. Volgens het jury 

rapport sluit de Honeymoon shop het beste aan bij de 

bruid en bruidegom van nu. Dit jaar werd de Honeymoon 

shop ook door TopTrouwlocaties.nl uitgeroepen tot beste 

bruidszaak van Nederland. 

Persoonlijke begeleiding
De stylisten van de Honeymoon shop begeleiden elke 

bruid bij de zoektocht naar de perfecte jurk. Heb jij je ja-

pon gevonden? Dan is het de beurt aan de bruidegom. 

De stylisten werken vervolgens nauw samen om te zorgen 

dat jullie kleding perfect bij elkaar aansluit. Wij noemen 

dit ook wel the Perfect Match. 

Service
Bij de Honeymoon shop staat service hoog in het vaan-

del. We helpen jullie bij het uitzoeken van de kleding voor 

de mooiste dag van jullie leven. Hiervoor doet de Honey-

moon shop graag dat beetje extra. Daarom wijzen we 

aan elk bruidspaar een eigen servicemanager toe Deze 

is tijdens winkeltijden bereikbaar voor al jullie vragen. 

DE HONEYMOON SHOP IS  AL RUIM 45 JAAR VERANTWOORDELIJK VOOR DE 

BRUIDSKLEDING VAN DUIZENDEN BRUIDSPAREN IN NEDERLAND EN HET BUITENLAND. 

DE EERSTE 

KEUZE VAN 

BRUIDSPAREN IN 

NEDERLAND

Servicepunten
Om het onze klanten zo makkelijk mogelijk te maken, beschikt de 

Honeymoon shop over servicepunten door heel Nederland. Bij 

een servicepunt kun je de bij de Honeymoon shop aangeschafte 

bruidskleding op professionele wijze laten afspelden en vermaken.

Inspiratie
We willen je graag inspiratie bieden voor het creëren van de per-

fecte bruiloft. Allereerst met dit magazine, natuurlijk. Maar volg je 

ons ook al op Pinterest, Twitter en Facebook? Ook op ons blog kun 

je alles lezen over de laatste trends op trouwgebied. 

Website
Een groot deel van onze collectie vind je ook op onze uitgebreide 

website www.honeymoonshop.nl. Ook kun je via onze website een 

pasafspraak maken. Via onze webwinkel www.honeymoonwebshop.nl 

kun je bovendien alle accessoires uit de collectie bestellen. 

De Honeymoon shop

Korte Hoogstraat 4

Rotterdam

010 - 412 61 43

info@honeymoonshop.nl 

www.honeymoonshop.nl

7 dagen per week geopend!
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Uitgeroepen tot de beste bruidszaak 
van Nederland
De Honeymoon shop is door de Nederlandse Trouw-

Branche Organisatie uitgeroepen tot beste bruidsmode 

winkel van Nederland.

 

Al ruim 45 jaar toonaangevend
Onze winkel bestaat al ruim 45 jaar. Door onze jarenlange 

ervaring kunnen we jou als geen ander adviseren over 

je bruidskleding.

 

Grootste collectie
In onze winkel vind je de grootste bruidsmodecollectie 

van Nederland, voor jou en voor hem. Verdeeld over 

vijf verdiepingen presenteren wij alle grote merken en 

stijlen, in alle prijsklassen, onder een dak.

 
One-stop-shopping
Wij geloven in one-stop-shopping. Dat houdt in dat je je 

jurk, je accessoires en je schoenen tegelijk koopt, zodat al-

les perfect op elkaar is afgestemd. Daarom vind je in onze 

winkel een uitgebreide collectie accessoires, schoenen en 

lingerie, waarmee je je look in één keer helemaal afmaakt.

Ervaren stylisten
De stylisten van de Honeymoon shop begeleiden je bij 

de zoektocht naar de perfecte jurk. Ze luisteren naar 

wat je mooi vindt en zoeken aan de hand daarvan de 

beste jurken uit de collectie. Maar ze weten ook in één 

oogopslag wat jou goed zal staan en kunnen je verlei-

den om iets anders te proberen dan je van plan was.  

Ook grote maten
Ook volslanke bruiden kunnen naar hartelust jurken 

passen bij de Honeymoon shop. We hebben altijd gro-

tere maten op voorraad.

Eigen atelier
We hebben een eigen atelier, waar onze in bruidsmode 

gespecialiseerde naaisters en coupeuses je jurk kun-

nen aanpassen aan jouw lichaam en speciale wensen.

 

CBW-erkend
De Honeymoon shop is een CBW-erkende bruidsmode-

zaak. Dat houdt in dat je een veilige aankoop doet, als 

je een trouwjurk of kostuum bij ons koopt.

The Perfect Match
Omdat onze winkel zowel bruid als bruidegom kan 

kleden, kunnen wij er ook voor zorgen dat jullie kleding 

perfect bij elkaar past. We stemmen de kleur en stijl 

van jullie kleding op elkaar af, zonder dat jullie het van 

elkaar weten. 

 

Laat ons je inspireren
De Honeymoon shop biedt inspiratie. Op onze website 

en blog, maar ook via Facebook, Twitter, Pinterest en 

Google+ delen we tips en trends, die van jouw bruiloft 

een onvergetelijk feest maken.  

1 0  R E D E N E N  O M  E E N 
AFSPRAAK TE MAKEN BIJ 
DE HONEYMOON SHOP
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DURF TE 
vragen

Een bruidsjurk kopen doe je niet 

elke dag. Je zit waarschijnlijk vol 

vragen. Dit zijn de vragen die de 

stylisten van de Honeymoon shop 

het meest horen, én hun antwoorden.  

Over anderhalf 

jaar ga ik trouwen. 

Wanneer begin ik 

met zoeken naar 

een jurk?

Ik ben niet 

superslank. 

Pas ik wel in 

een trouwjurk?

Wat moet ik

meenemen als 

ik jurken ga 

passen?

Wie neem 

ik mee naar mijn 

pasafspraak?

‘De beste tijd om een trouwjurk uit te zoeken is acht 

maanden tot een jaar van tevoren. Dan heb je nog alle 

keus én voldoende tijd om de jurk van je keuze te be-

stellen en op maat te laten maken in ons eigen atelier.’

‘De Honeymoon shop heeft een uitgebreide col-

lectie met trouwjurken in alle maten en stijlen. 

Ook voor de volslanke bruid is de keuze ruim. 

Onze adviseuses helpen je met veel plezier bij 

het uitzoeken van een model dat het best past 

bij jouw figuur.’

‘Alles wat je nodig hebt is een goed humeur, een 

pakje zakdoeken en natuurlijk een camera voor als 

je geslaagd bent. De rest hebben wij. De juiste lin-

gerie en schoenen hoef je dus niet bij je te hebben.’

Het lijkt misschien leuk om samen met al je vriendinnen, je moe-

der, schoonmoeder, zus en lievelingstante de jurk van je dromen 

uit te zoeken. In de praktijk werkt het beter met twee, maximaal 

drie mensen erbij. Te veel meningen brengen je vaak alleen maar 

aan het twijfelen. Neem liever twee mensen mee die jou heel 

goed kennen en aan wier mening je het meest belang hecht. 

Blijf vooral dicht bij jezelf. Kies de jurk die jij zelf het mooist vindt.’

 HONEYMOON  | 13 

Let’s date!
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STAAT JOUW
vraag 

ER NIET TUSSEN?

Kijk op  
www.honeymoonshop.nl 

voor meer vragen 
met antwoorden.

Bel dan met één van de 
servicemanagers van 
de Honeymoon shop: 

010 - 412 61 43 

Het budget voor 

mijn trouwjurk 

is beperkt. Kan ik 

bij jullie terecht?

Waarom heb

 ik een hoepel 

nodig onder mijn 

trouwjurk?

Ik trouw al over 

zes weken. Kan ik op 

zo’n korte termijn nog 

een jurk kopen?

‘De Honeymoon shop heeft jurken voor elke portemonnee. 

Bespreek je budget met de styliste in de winkel. Wedden dat 

ze iets moois én betaalbaars voor je uit de rekken haalt? 

Tip: bezoek de jaarlijkse sample sale in de zomer en scoor 

een jurk voor soms maar de helft van de originele prijs!’

‘Veel bruiden zien een hoepel niet zitten. Onze ervaring is dat 

de meeste bruiden na het passen van een hoepel de voor-

delen er snel van inzien. Hij houdt de jurk mooi in vorm, voor-

komt dat je struikelt over meters stof en zorgt ervoor dat het 

koel blijft onder je rok. Ons advies? Eerst passen, dan oordelen.’

‘Geen paniek. Voor elke bruid is een jurk te vin-

den. De Honeymoon shop is een grote winkel met 

een uitgebreide collectie op voorraad. Maar altijd 

geldt: hoe eerder je komt, hoe groter de keuze.’ 

Ik trouw in 

de winter. 

Wat draag ik 

tegen de kou?

‘Winterbruiden denken vaak te moeten kiezen tussen sexy 

of warm. Maar het kán ook allebei. Denk aan een stola, 

een jasje in hetzelfde materiaal als je jurk of een klein nep-

bontje, die je nonchalant om je schouders laat hangen. 

De coupeuses van de Honeymoon shop denken graag 

met je mee en kunnen – indien nodig - bijna alles maken.’ 

Onze bruiloft heeft 

een kleurthema. 

kunnen jullie dit 

thema verwerken

in de trouwjurk?

Ik ben 1.90 

meter lang. 

Is er een 

jurk voor mij?

Hoe kunnen 

we zíjn kostuum 

laten matchen 

met míjn jurk? 

Ik wil graag wat

 afvallen. Kan ik 

mijn bruidsjurk nu al 

uitzoeken of moet ik 

wachten tot ik mijn 

gewenste gewicht 

bereikt heb?

‘Ons adviseuses gaan graag creatief te werk. 

We hebben allerlei accessoires in verschillende 

kleuren. Wat dacht je bijvoorbeeld van een 

rijgsluiting in je themakleur, of schoenen inge-

kleurd in de gewenste tint? Bijna alles is mogelijk.’ 

‘Zeker. Tegenwoordig biedt bijna elk bruids-

modemerk de mogelijkheid om extra lengte 

bij te bestellen. Heb jij je oog nou nét op een 

jurk laten vallen waarbij dat niet kan? Dan 

proberen wij het in ons atelier op te lossen.’

‘Omdat de Honeymoon shop er voor bruid én brui-

degom is, kunnen onze stylistes er ook voor zorgen 

dat jullie kleding perfect bij elkaar past. Niet alleen 

stemmen we de kleur en stijl van jullie kleding op 

elkaar af, ook kunnen we een das en pochet laten 

maken in hetzelfde materiaal als jouw jurk. Dat is 

helemaal leuk als jij een gekleurde jurk draagt.’

‘Deze vraag wordt vaak gesteld. Bijna iedere bruid wil nog 

een paar kilootjes kwijt voor de bruiloft. Je kunt gewoon een 

bruidsjurk komen uitzoeken. Samen bepalen we je maat. We 

adviseren vaak de jurk één maatje groter te nemen, omdat 

innemen nou eenmaal makkeli jker is dan uit leggen.’ 
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NEW
SEASON TRENDS Allemaal aan de kant!

Kant is een van dé hits van dit seizoen. Een traditioneel am-

bachtelijk product, maar op een eigentijdse manier toege-

past. Het resultaat? Wonderschone jurken die aan de ene 

kant onschuld uitstralen en tegelijkertijd spannend en sexy zijn.

2

1

3

ACCESSOIRES 1 PUMP  ELSA COLOURED SHOES  2 ARMBAND POIRIER  

4

3 TASJE  ELSA COLOURED SHOES  4 TIARA  POIRIER

JURK Maggie Sottero

JURK Maggie Sottero

JURK Ladybird

JURK Pronovias



So sweet
Wit mag dan de kleur van de maagdelijkheid zijn, niets is zo 

onschuldig als roze. Maar ook zalm en beige zijn kleuren die 

we dit seizoen opvallend veel zien. Ze maken je look speels 

en uniek.
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JURK Demetr ios JURK Demetr ios

2

3

1

JURK Pronovias

3

JURK Maggie Sottero

ACCESSOIRES 1 PUMP  ELSA COLOURED SHOES 2  TASJE  ELSA COLOURED SHOES  3 TIARA  POIRIER  4 HAARSPELD  POIRIER
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Minimal
De foto’s van Angelina Jolie als bruid gingen heel de wereld 

over. Wat haar jurk zo mooi maakte? De eenvoud. Heb jij de 

kunst van het weglaten onder de knie? Deze jurken hebben 

niet veel franje nodig. In al hun eenvoud zijn ze vrouwelijk, 

glamourous en ronduit rode loper-fähig. 

JURK Maryl ise

JURK Demetr ios

1

2

3

JURK Jesus Peiro

JURK Maggie Sottero

4

ACCESSOIRES 1 PUMP  ELSA COLOURED SHOES 2 TIARA  POIRIER  3 KETTING   NOBLESSE     4 OORBELLEN   ABRAZI    



Wie durft?
Wie haar aanstaande echt wil verrassen, kiest voor kort. Laat 

ze maar zien, hoor, die benen. Ook niet alledaags maar wél 

supervrouwelijk is de witte jumpsuit. Mooi met een feestelijke hak.
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JUMPSUIT Pronovias

JURK Ladybird

2

1

JURK Ladybird

JURK Orea Sposa

3

4

3 OORBELLEN NOBLESSE  4 HAARACCESSOIRE NOBLESSEACCESSOIRES 1 LAARSJE  ELSA COLOURED SHOES 2 TIARA  ELSA COLOURED SHOES       



Plus Size
Hoera voor de A-lijn, hét model waar ie-der-een mooier van 

wordt. Zéker in combinatie met een diepe V-hals maakt dit 

type jurk je langer, slanker en accentueert ‘ie je zandloperfiguur, 

ook als je niet veel taille hebt. 
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JURK Jul ietta

JURK Jul ietta

2

3

1

JURK Ladybird

4

5

ACCESSOIRES 1 PUMP  ELSA COLOURED SHOES 2 KETTING NOBLESSE  3 OORBELEN NOBLESSE     4 TIARA  POIRIER  5 RINGKUSSENTJE  POIRIER     



1

Off-The-Shoulder
Mooie sleutelbenen en schouders mogen gezien worden. 

Daarom is het strapless lijfje al decennialang een hit. Heb 

je die al te vaak gezien? Kies dan voor brede off-the-shoul-

der bandjes. De naam zegt het al, ze zitten net niet óver je 

schouders, maar zakken ondeugend iets omlaag. 
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JURK Jesus Peiro

JURK Pronovias

2

3

JURK Pronovias

JURK Affezione

4

ACCESSOIRES 1 PUMP  ELSA COLOURED SHOES 2 ARMBAND NOBLESSE  3 HAARACCESSOIRE NOBLESSE     4 OORBELLEN  ABRAZI     



Sexy Back
Sla de trouwfoto’s van anderen er maar op na: als bruid ben 

je heel vaak van achteren te zien. Als je naar het altaar loopt, 

de taart aansnijdt of op de dansvloer uit je dak gaat. Een goede 

reden om te kiezen voor een jurk met een bijzondere rug! 
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JURK Modeca

JURK Pronovias

2

3

1

JURK Maggie Sottero

JURK Affezione

4

ACCESSOIRES 1 PUMP ELSA COLOURED SHOES 2 TIARA ELSA COLOURED SHOES  3 SHOECLIP ELSA COLOURED SHOES  4 ARMBAND ABRAZI     
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JURK Modeca

JURK Maryl ise

2

3

4

1

JURK Ladybird

JURK Pronovias

5

Mouwtjes
Stel, op de grote dag is het wat frisser. Dan ben je blij met 

een jurk met mouwen. Daarin voel je je behaaglijk en tóch 

sexy, met dank aan de transparante stof. Want zo zien we het 

mouwtje het liefst, dit seizoen. 

 

ACCESSOIRES 1 PUMP ELSA COLOURED SHOES 2 TIARA ELSA COLOURED SHOES  3 ARMBAND ABRAZI    4 TASJE ELSA COLOURED SHOES  5 KETTING NOBLESSE     



Fairytale
Vandaag ben jij de prinses in je eigen sprookje. Daar hoort 

een jurk bij met een strak, hartvormig lijfje, liefst met een fijn 

glittertje erin, en daaronder de wijdste rok die er te vinden is. 

En je accessoires? Een prins op een wit paard will do.
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JURK Maggie Sotttero

JURK Affezione

2

3

1

JURK Ladybird

4

5 6

ACCESSOIRES 1 PUMP ELSA COLOURED SHOES 2 ARMBAND ABRAZI  3 TASJE  ELSA COLOURED SHOES    4 TIARA  POIRIER  5 OORBELLEN ABRAZI  6 KETTING  NOBLESSE    
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Weddingplanner
St

ar
t  

hi
er 12 maanden te gaan...

4 maanden te gaan...

3 maanden te gaan...

11 maanden te gaan...

6 maanden te gaan...5 maanden te gaan...

 Bepaal samen met je   

 aanstaande het budget

 Kies de dag en het tijdstip   

 waarop jullie willen 

 trouwen

 Boek de locatie(s) 

 waar jullie bruiloft gaat

 plaatsvinden

 Indien nodig, regel dan nu de 

 visums voor de huwelijksreis

 Neem deze maand om tot rust te   

 komen. Vanaf volgende maand 

 staat alles alleen nog maar in het   

 teken van de bruiloft

 Dit is de maand waarin je je bestelde trouwjurk voor   

 het eerst gaat passen (8-10 weken voor de bruiloft)

 Bespreek jullie wensen voor de ceremonie met de  

 huwelijksambtenaar of dominee.  Vergeet de muziek niet

 Als jullie een ‘oefendag’ voor de ceremonie gepland  

 hebben, laat de mensen die daarbij moeten zijn dan  

 weten wanneer dit is

 Bepaal het aantal gasten dat  

 jullie willen uitnodigen

 Bepaal de stijl en het thema  

 van jullie bruiloft. Gebruik   

 tijdschriften en het internet  

 om inspiratie op te doen.

 Maak een afspraak voor het  

 passen van trouwjurken

 Voor de bruidegom is het tijd  

 om een kostuum te kiezen

 Maak een lijst met cadeau-

 wensen. Zet hem op jullie   

 trouwwebsite of leg hem 

 bij een bepaalde winkel 

 Kies trouwringen

 Wie gaat je haar en make-up

 doen? Prik een datum voor een 

 proefkapsel en proefmake-up 

 Ga je checklist na: is alles wat jullie 

 geboekt hebben op papier bevestigd? 

 Heb je nog lingerie en schoenen nodig 

 voor bij je jurk? Maak daarvoor nu een 

 extra pasafspraak

the
Yes, je bent gevraagd! Nog een jaar te gaan, maar 

waar moet je beginnen? Met deze to do-lijst gaat 

het je lukken om jullie bruiloft tiptop te organiseren.

Bedankt !

2 maanden te gaan... 1 maand  te gaan...

 Boek jullie huwelijksreis

 Stuur save-the-date-

 kaartjes naar de 

 genodigden

 Bestel de trouwtaart

  (vergeet niet te proeven!)

8 maanden te gaan...7 maanden te gaan...

10 maanden te gaan... 9 maanden te gaan...

 Verstuur de uitnodigingen en hou een 

 lijst bij van genodigden die bevestigen

 Begin nu met een uitgebreide 

 schoonheidsbehandeling

 Start nu met een zonnebankkuurtje, zodat 

 je mooi, egaal bruin bent op de grote dag

 Voor hem is het tijd om zijn kostuum op 

 maat te laten maken

 Bevestig het aantal gasten met de cateraar en de   

 locatie(s) en maak een tafelindeling voor het diner

 Ga naar de kapper voor knippen en kleuren 

 (twee weken voor de bruiloft)

 Ga naar de schoonheidsspecialiste 

 (tien dagen tot één week voor de bruiloft)

 Haal jouw jurk en zijn kostuum op uit de winkel. 

 één week tot vier dagen van tevoren. Controleer 

 of alle accessoires ook echt in de hoes erbij zitten.

 Bestel uitnodigingen 

 en enveloppen

 Regel het transport 

 naar de locatie

 Bestel ‘bedankjes’

 Vraag bruidsmeisjes, 

 getuigen en ceremoniemeester(s)

 Regel een fotograaf

 Boek een leuke band en/of DJ

 Creëer jullie eigen bruiloftswebsite    

 zodat iedereen kan meegenieten 

 van de voorbereidingen

 Maak de keuze voor een trouwjurk

 Kies een bloemist en bespreek het bruidsboeket, 

 de bloemen voor de locatie en eventuele bloemen  

 voor de bruidegom en belangrijke gasten 

 Maak een afspraak met een cateraar om een   

 menu te proeven

 Heb je bruids- of bloemenmeisjes? 

 Ga dan op zoek naar jurkjes voor hen

ONTSPAN EN GENIET INTENS VAN EEN       WAANZINNIG GAVE BRUILOFT!
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Trouwdatum 
23 mei 2014

Locatie 
Natuurlijk!Kloof, 

Bergen op Zoom

Huibert 
& 

Marnella

Gouden trouwtip
‘Zorg dat alles tot in de puntjes is doorgesproken en geregeld. 

Geniet van je dag, voordat je het weet is jouw dag voorbij!’

Jurk van het merk Pronovias

   

Fotograaf FOTOGRAAFF, www.fotograaff.nl
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Trouwdatum 
21 juni 2014

Locatie 
Kruisland, 

in de achtertuin 

van de vader 

van Nick 

Gouden trouwtip
‘Nadenken en fantaseren over de bruiloft is natuurlijk leuk, maar begin 

op tijd met het uitvoeren van je ideeën! Plan de honeymoon minimaal 

twee dagen na de grote dag. Dan heb je genoeg tijd om de koffers te 

pakken, maar ook om de kaarten en cadeau’s op je gemak te bekijken.’

Jurk van het merk La Sposa   Fotograaf Frank Verven

 

Nick
   &
Nina

Trouwdatum 
14 februari 2014

Locatie 
Markiezenhof 

te Bergen op Zoom

Gouden trouwtip
‘Geniet van de voorbereidingen. Begin op tijd om stress te 

voorkomen. Doe vooral wat jullie zelf willen, het is jullie dag. ‘

Jurk van het merk Marylise  

Fotograaf Frans Nijssen, www.fotografiefransnijssen.nl

Wilbert
&Anouk
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Trouwdatum 
21 juni 2014

Locatie 
Lage Vuursche

Jurk 

van het merk Affinity  

Fotograaf 
Pieter Westerbos 

www.pieterwesterbos.nl

Gouden trouwtip
‘Vraag hulp van mensen om je heen, 

maak daarbij gebruik van ieders ta-

lent. Zo vraag je geen onmogelijke 

dingen, blijft het voor mensen leuk 

om jullie te helpen, worden taken ver-

deeld en hoeven jullie niet alles al-

leen te doen. Volg daarin je hart. Plan 

je dag niet te vol. Vertrouw op dat wat 

komen gaat en... geniet!’

Niels
  &

Natasja
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ADVERTENTIE

L&M BEURS
de leukste dag uit  voor je b r u i l o f t

    20  - 21 september 2014    Jaarbeurs Utrecht

    04  - 05 oktober 2014     Ahoy Rotterdam
    01  - 02 november 2014   Brabanthallen Den Bosch

    08  - 09 november 2014   Rai Amsterdam
    17  - 18 januari 2015     Beursgebouw Eindhoven
    24  - 25 januari 2015     Martiniplaza Groningen
    31  - 01 februari 2015     Ahoy Rotterdam
    07  - 08 maart 2015    Jaarbeurs Utrecht

incl.  de Nationale WeddingShow

3,- korting per persoon met code: LMWEDDINGS15

met kortingTrouwdatum 
6 september 2013

Locatie 
Kerkje en 

restaurant Belle, 

Zuilen

Gouden trouwtip
‘Je gaat maar een keer trouwen. Doe dus alles wat je 

graag wilt.  Vergeet niet om tijdens de dag zelf te genieten!’

Jurk van het merk Ladybird  

Fotograaf Ivica Delac, www.delacphotography.eu

Tom 
& 

Wendy
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Het maken van de ‘Perfect Match’ is waar onze 

adviseuses voor worden getraind. Zij zullen onderling, 

zonder dat jull ie het van elkaar weten deze Perfect 

Match tot stand brengen. Succes gegarandeerd!

ADVERTENTIE

IMMEDIATE
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MATCH
MAKING

Naast een jurk in Diamond 

White zijn koele kleuren het 

mooist. We raden hem een 

zwart, grijs of donkerblauw kos-

tuum aan, met een overhemd 

in het wit van jouw jurk.

Je kleding voor elkaar verborgen houden tot de bruiloft, is leuk. Er kleeft alleen 

één risico aan: dat jouw jurk en zijn pak niet bij elkaar passen. Of dat 

zijn das vloekt bij jouw schoenen. Gelukkig zijn dat soort rampsce-

nario’s makkelijk te voorkomen, als je vertrouwt op de stylisten 

van de Honeymoon shop. Maak niet alleen voor jezelf een 

afspraak, maar ook voor je aanstaande, en het komt 

allemaal goed. Dit is waar de stylisten van de Ho-

neymoon shop op letten om tot een match 

made in heaven te komen. 

EEN MOOIE JURK EN EEN GOED PAK VINDEN IS ÉÉN DING. 

ZORGEN DAT JULLIE KLEDING BIJ ELKAAR PAST, EEN TWEEDE. 

HOE WEET JE ZEKER DAT JULLIE SÁMEN DOOR EEN RINGETJE 

TE HALEN ZIJN?

Heeft hij aangekondigd zijn ja-woord 

traditioneel in jacquet te geven? 

Ga dan ook voor klassiek. 

De bekende prinsessenjurk kan 

prima, maar een mooie kanten 

japon kan ook erg classy zijn. 
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Houden julie van kleur? 

Speel met accenten die in beide outfits 

terugkomen. Leuk idee: bij de 

Honeymoon shop kun je een 

das en pochet voor hem 

laten maken in de kleur 

van jouw jurk.

Is jouw jurk diep ivoor of beige? Kies 

dan een bijpassend kostuum in een 

warme kleur zoals bruin of taupe. Het 

mooiste bij deze combinatie is een 

ivoorkleurig overhemd.

  Ook materiaalkeuze is belangrijk. Naast 

een satijnen jurk is een pak van een 

glimmende stof prachtig. Andersom  geldt 

hetzelfde. Combineer een sieradenset 

van Abrazi met bijpassende manchet-

knopen voor de ultieme match.

Het allerbelangrijkste is dat jullie je lek-

ker voelen in de kleding die je draagt. 

Dit is de dag om jezelf mooi te vinden. 

Dat zie je terug op de trouwfoto’s, reken maar. 

Wil jij meer weten over de The Perfect Match? 

Ga dan naar de website van de Honeymoon shop 

voor meer ideetjes en voorbeelden: 

www.honeymoonshop.nl/bruidegom/the-perfect-match

MATCH
MAKING
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Accessoires zijn bedoeld 

als finishing touch, als punt-

jes op de i. Een goed geko-

zen schoen, het juiste sie-

raad: ze kunnen het plaatje 

echt afmaken. Maar doe 

het wel met beleid, acces-

soires mogen nooit alle 

aandacht opeisen. Terwijl 

de ene jurk opbloeit van de 

nodige glitter en glamour, 

heeft de ander aan één 

simpel sieraad genoeg. 

Kortom, echt stelregels zijn 

er niet, en er is ook nog zo-

iets als persoonlijke smaak, 

maar we gaan je toch wat 

tips geven.   

HEB JE DE JURK VAN JE DROMEN GEVONDEN? DAN IS HET T IJD 

VOOR HET KERSJE OP DE TAART, JE ACCESSOIRES. EN DIE VAN 

HEM. EEN PAAR TIPS VOOR EEN GOED BLINGBLING-BELEID. 

Less is more
Brede off-the-shoulder-bandjes zijn dé trend 

dit seizoen. Hun kracht? Je mooie hals en 

sleutelbeenderen benadrukken. Een goede 

ketting die de halslijn accentueert kan daar 

nog een schepje bovenop doen. De stijl van 

deze Pronoviasjurk is klassiek. Kies daarom 

voor een elegante, niet al te drukke bruids-

schoen. Een sluier kán, maar overweeg ook 

eens een bloem of een subtiele diadeem. 

Jurk
PRONOVIAS

Schoenen
ELSA COLOURED SHOES

Bloem 

NOBLESSE

Ketting en oorbellen
ABRAZI
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Shine bright 
like a diamond
Een prinsessenjurk laat zich niet snel over-

schreeuwen. Sterker nog, wat is een prinses 

zonder tiara, oorbellen en armband? Pak 

dus gerust uit met accessoires! Kijk wel uit 

met kettingen als je jurk een druk bewerkt 

lijfje heeft. Het wordt al snel too much.  

Jurk
DEMETRIOS

Schoenen
ELSA COLOURED SHOES

Armband en oorbellen 

ABRAZI

Tiara
POIRIER

Shoes are a 
girl’s best friend

Ga je voor een korte bruidsjurk? Dan zijn je 

schoenen je belangrijkste accessoire, die 

mogen knállen! Wist je dat de Honeymoon 

shop de bruidsschoenen van jouw keuze heel 

makkelijk kan kleuren? Leuk, als je bruiloft een 

kleurthema heeft. Bijpassend tasje erbij en 

klaar ben je. En je haar dan? Kies voor een 

haarband of visnetsluiertje voor je gezicht. 

Een tiara leent zich minder voor deze look.

Jurk
LADYBIRD

Schoenen
ELSA COLOURED SHOES

Tasje
ELSA COLOURED SHOES

Oorbellen
ABRAZI

Haarband
POIRIER
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True colors
Denk bij een jurk met een kleuraccent ook 

eens aan gekleurde accessoires. Het merk 

Abrazi heeft sieradensets van pareltjes en 

swarowski in meer dan dertig kleuren. Wil je 

nog meer kleur toevoegen? Laat je schoenen 

inkleuren bij de Honeymoon shop.

Jurk
LADYBIRD

Schoenen
ELSA COLOURED SHOES

Ketting en oorbellen
ABRAZI

Diadeem
ELSA COLOURED SHOES

Put a ring on it!
Ook een kostuum krijgt een upgrade van 

de juiste accessoires. Mooie manchetkno-

pen of een dasspeld in de kleur van het 

pak kunnen een look afmaken. De collectie 

van Abrazi heeft ze in diverse kleuren en stij-

len. Bij dit donkerblauwe kostuum heeft de 

Honeymoon shop prachtige donkerblauwe 

schoenen en een bijpassende riem. Nu nog 

een trouwring en hij is helemaal af.

Pak
IMMEDIATE

Schoenen en riem
ELSA COLOURED SHOES

Manchetknopen 
en dasspeld

ABRAZI

VOOR ONZE UITGEBREIDE COLLECTIE 

BRUIDSACCESSOIRES KUN JE 

OOK TERECHT BIJ ONZE WEBSHOP 

WWW.HONEYMOONWEBSHOP.NL
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Christy

Abby

Kijk voor al onze bruidsaccessoires op: www.elsacolouredshoes.com

Mila

Florrie

Penny

Caroline

Melanie

Carrie

Sabadell

Wow...

Stijlvolle
bruidsjuwelen
Maak kennis met de prachtige, subtiele en exclusieve 

sieradencollectie van Abrazi, die specifiek is gericht 

op de mooiste bruids- en avondmode. 

De schitterende, handvervaardigde sieraden van Abrazi 

worden met de grootste zorg en uitsluitend in Nederland 

ontworpen.
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DE EERSTE 

KEUZE VAN 

BRUIDSPAREN

IN NEDERLAND

UITGEROEPEN TOT DE BESTE BRUIDSZAAK 

VAN NEDERLAND

De Honeymoon shop is door de Nederlandse 

TrouwBranche Organisatie uitgeroepen tot beste 

bruidsmodewinkel van Nederland.

AL 45 JAAR TOONAANGEVEND

Onze winkel bestaat al ruim 45 jaar.  Verdeeld 

over vijf etages vind je alle bekende bruids-

modemerken, trouwkostuums en accessoires. 

Door onze jarenlange ervaring kunnen we je 

als geen ander adviseren over jullie trouwkleding. 

CBW-ERKEND

De Honeymoon shop is een CBW-erkende 

bruidsmodezaak. Dat houdt in dat je een veilige 

aankoop doet, als je een trouwjurk of kostuum 

bij ons koopt.

THE PERFECT MATCH

De Honeymoon shop kleedt zowel bruid als 

bruidegom. Ons team is gespecialiseerd in het 

creëren van de perfecte match tussen de kleding 

van de bruid en bruidegom.

Maak nu vrijblijvend een pasafspraak 

www.honeymoonshop.nl

Honeymoon shop

Korte Hoogstraat 4

3011 GL Rotterdam

010 - 412 61 43

info@honeymoonshop.nl

7 dagen per week geopend

www.honeymoonshop.nl

volg ons via social media


