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Beste aanstaande bruid,

bridal bodywear
& accessories

Gefeliciteerd, jullie gaan trouwen! Er breekt een bijzondere tijd voor jullie aan. Jullie moeten belangrijke keuzes maken, zoals het kiezen van de perfecte locatie,
het menu voor de gasten, aankleding en kleuren zijn
belangrijk en voor jou is het tijd om op zoek te gaan

Inhoud
8

Over de Honeymoon shop
Al bijna 50 jaar dé winkel voor
bruid en bruidegom

naar de perfecte jurk. Dit magazine gaat je helpen met
het vinden van de droomjurk voor jullie perfecte dag.

BRIDAL LINGERIE I STOCKINGS
HAIR ACCESSORIES I VEILS I NIGHTWEAR
GLOVES I SHAPERS I PETTICOATS I GIFTS
MEN’S BODYWEAR AND ACCESSORIES

Ook dit jaar hebben wij alle grote en kleine bruidsmodeshows bezocht en daaruit de mooiste jurken gekozen
voor de collectie in onze winkel in Rotterdam.

date

Let’s

10

10 redenen om een afspraak te
maken bij de Honeymoon shop

Romantische jurken van kant, sexy fishtails, lage en bewerkte ruggen, prinsessen jurken, perfecte pasvormen
voor de volslanke bruid, maar ook hippe vintage en
bohemian jurken zitten dit jaar in de Honeymoon shop
collectie. Bij het inkopen van de collectie hebben we
aan de vele verschillende bruiden gedacht die onze

Durf te vragen

12

De stylisten van de Honeymoon shop
geven antwoord op al je vragen

winkel bezoeken.
Het eindresultaat van jullie trouwdag is voor ons natuurlijk het leukste om te zien. Op pagina 40 kun je de
trouwfoto’s bekijken van de ‘Lovely Real Brides’ die jullie al zijn voorgegaan. In hun trouwjurk van de Honey-

Total

Exposure

14

De collectie van dit seizoen
is verleidelijker dan ooit

moon shop straalden zij op hun grote dag.
Weet je eigenlijk nog niet waar je moet begin-

Wedding Planner

nen? Bekijk dan de ‘Weddingplanner’ op pa-

The

gina 32. Deze legt je alle stappen uit voor het

Van jurk tot proefkapsel.
Wat doe je wanneer?

plannen van jullie trouwdag. Je kunt ook gelijk

32

notities maken, zodat je niets vergeet.
Alle jurken en accessoires in dit blad kun je

Real Brides

terugvinden in onze winkel in Rotterdam.

Lovely

Dus knip, scheur en plak alles wat je mooi

Ellen, Sabine, Gerrie, Nadine,
Martine, Eveline, Monique en Roos
slaagden bij de Honeymoon shop

vindt en neem deze mee naar een afspraak
in onze winkel. Onze stylisten staan klaar om

40

samen met jou je droomjurk te vinden!
Heel veel leesplezier!

Finishing
TEAM VAN DE HONEYMOON SHOP

www.poirier.nl
The Poirier collections are available at bridal specialist stores only
2
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Touch

46

Tips voor een goed accessoirebeleid

Colofon Dit is een uitgave van de Honeymoon shop

Oplage 20.000 Redactie InWhite.nl, Nina Hendriks en Nathalie Vellekoop | Teksten Elsbeth Grievink en InWhite.nl
Grafisch ontwerp Daisy illustratief ontwerpburo | Foto cover Allure Bridals | Drukwerk Drukkerij Damen
Alle producten in dit magazine zijn verkrijgbaar bij de Honeymoon shop, zetfouten onder voorbehoud.
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De eerste
keuze van
bruidsparen in
Nederland

DE HONEYMOON SHOP IS AL BIJNA 50 JAAR VERANTWOORDELIJK VOOR DE
BRUIDSKLEDING VAN DUIZENDEN BRUIDSPAREN IN NEDERLAND EN HET BUITENLAND.

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

Zijn jullie op zoek naar bijzondere trouwkleding? Maak

De stylisten van de Honeymoon shop begeleiden elke

verdeeld over vijf etages alle bekende nationale en inter-

Inspiratie

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

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

nationale bruidsmodemerken, trouwpak en accessoires.

trouwjurk gevonden? Dan is het de beurt aan de bruide-

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

Jullie kunnen je look in één keer compleet maken. Met

gom. De stylisten werken vervolgens nauw samen om

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

een aparte herenafdeling kunnen wij jullie outfits perfect

te zorgen dat jullie kleding perfect bij elkaar aansluit.

je alles lezen over de laatste trends op trouwgebied.

op elkaar afstemmen, zonder dat jullie elkaar zien.

Wij noemen dit ook wel the Perfect Match .

Collectie

Service

Met onze jarenlange kennis en ervaring op zak stellen

Bij de Honeymoon shop staat service hoog in het vaandel.

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

wij elk seizoen weer een mooie en veelzijdige collectie

We helpen jullie bij het uitzoeken van de kleding voor de

een pasafspraak maken. kun je bovendien alle accessoires uit de

samen van de beste nationale en internationale bruids-

mooiste dag van jullie leven. Hiervoor doet de Honey-

collectie bestellen.

merken, waaronder Pronovias, Ladybird, Maggie Sottero,

moon shop graag dat beetje extra. Daarom wijzen we

Marylise, Cosmobella, Demetrios en nog veel meer.

aan elk bruidspaar een eigen servicemanager toe. Deze

DE HONEYMOON SHOP

Omdat geen bruid hetzelfde is, verkopen wij jurken in

is tijdens winkeltijden bereikbaar voor al jullie vragen.

Korte Hoogstraat 4

info@honeymoonshop.nl

verschillende stijlen, maten en prijsklassen, waardoor

Daarnaast kun je ons altijd per e-mail bereiken, we doen

Rotterdam

www.honeymoonshop.nl

wij elke bruid aan haar droomjurk kunnen helpen.

ons uiterste best om je zo spoedig mogelijk te helpen.

010 - 412 61 43

7 dagen per week geopend!

dan een afspraak bij de Honeymoon shop. Hier vind je

8

bruidskleding op professionele wijze laten afspelden en vermaken.

Persoonlijke begeleiding
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Website
Een groot deel van onze collectie vind je ook op onze uitgebreide
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Let’s
Date!

10 REDENEN OM EEN
AFSPRAAK TE MAKEN BIJ
DE HONE YM OON SHOP
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 verleiden 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-

Al bijna 50 jaar toonaangevend
Onze winkel bestaat al bijna 50 jaar. Door onze jaren-

Eigen atelier

lange ervaring kunnen we jou als geen ander adviseren

We hebben een eigen atelier, waar onze in bruidsmode

over je bruidskleding.

gespecialiseerde naaisters en coupeuses je jurk kun-

Jurken in alle prijsklassen

nen aanpassen aan jouw lichaam en speciale wensen.

Bij de Honeymoon shop willen we alle bruiden helpen

Cbw - erkend

met het vinden van hun droomjurk. We hebben dan ook

De Honeymoon shop is een CBW-erkende bruidsmode-

trouwjurken in verschillende prijsklassen. Op de website

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

kun je de prijzen terugvinden.

je een trouwjurk of kostuum bij ons koopt.

Grootste collectie

The Perfect Match

In onze winkel vind je de grootste bruidsmodecollectie

Omdat onze winkel zowel bruid als bruidegom kan

van Nederland, voor jou en voor hem. Verdeeld over

kleden, kunnen wij er ook voor zorgen dat jullie kleding

vijf verdiepingen presenteren wij alle grote merken en

perfect bij elkaar past. We stemmen de kleur en stijl

stijlen, in alle prijsklassen, onder één dak.

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

One - stop - shopping

10

tere maten op voorraad.

elkaar weten.

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

Laat ons je inspireren

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

De Honeymoon shop biedt inspiratie. Op onze website

les perfect op elkaar is afgestemd. Daarom vind je in onze
winkel een uitgebreide collectie accessoires, schoenen en

en blog, maar ook via Facebook, Twitter, Pinterest en
Google + delen we tips en trends, die van jouw bruiloft

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

een onvergetelijk feest maken.
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??

DURF TE

vragen

??
Ik ben niet
superslank.
Pas ik wel in
een trouwjurk?

‘De Honeymoon shop heeft een uitgebreide collectie met
trouwjurken in alle

maten en stijlen. Ook voor de vol-

slanke 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.’

??

??

??

Het lijkt misschien leuk om samen met al je vriendinnen, je moeder, 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

Wie neem
ik mee naar mijn
pasafspraak?

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

Waarom heb
ik een hoepel
nodig onder mijn
trouwjurk?

‘Veel bruiden zien een

hoepel niet zitten. Onze ervaring is

dat de meeste bruiden na het passen van een hoepel de
voordelen er snel van inzien. Hij houdt de jurk mooi in vorm, voorkomt dat je struikelt over meters stof en zorgt ervoor dat het koel
blijft onder je rok. Ons advies? Eerst passen, dan beslissen.’

Een

?? ??

trouwjurk kopen doe je niet

elke dag. Je zit waarschijnlijk vol vragen.
Dit zijn de meestgestelde

vragen aan

‘De beste tijd om een trouwjurk uit te
zoeken is

acht maanden

de stylisten van de Honeymoon shop

jaar van tevoren. Dan heb je nog alle

antwoorden daarop.

keus én voldoende tijd om de jurk

én hun

Over anderhalf
jaar ga ik trouwen.
Wanneer begin ik
met zoeken naar
een trouwjurk?

tot een

van je keuze te bestellen en op maat

??

‘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 makkelijker is dan uitleggen.’

Ik wil graag
afvallen. Kan ik
mijn trouwjurk nu al
uitzoeken of moet ik
wachten tot ik op
gewicht ben?

te laten maken in ons eigen atelier.’

Het budget voor
mijn trouwjurk
is beperkt. Kan ik
bij jullie terecht?

‘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

‘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 lingerie en schoenen hoef je dus niet bij je te hebben.’

| HO NE YMO O N

‘Zeker. Tegenwoordig biedt bijna elk bruidsmodemerk
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.’

Wat moet ik
meenemen als
ik jurken ga
passen?

Kijk op
www.honeymoonshop.nl
voor meer vragen
met antwoorden.

STAAT JOUW

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

????

12

Ik ben 1.90
meter lang. Is er
een trouwjurk
voor mij?

????

??

vraag

Onze bruiloft
heeft een
kleurthema.
kunnen jullie dit
thema verwerken
in de trouwjurk?

ER NIET TUSSEN?
‘Ons adviseuses gaan graag creatief te werk.
We hebben allerlei

accessoires

in verschil-

lende kleuren. Wat dacht je bijvoorbeeld van
een rijgsluiting in je themakleur, of schoenen ingekleurd in de gewenste tint? Bijna alles is mogelijk.’

Bel dan met één van de
servicemanagers van
de Honeymoon shop:
010 - 412 61 43

??
HO NE YMO O N
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Hot

new
Collection
D E M O O ISTE

Jurk
Jurk

BRINKMAN

MAGGIE
SOTTERO

art. nr. 12128

art. nr. 12113

TR O UW J URKEN VAN
H ET SEIZO EN

Pure
Elegance

Traditioneel het huwelijks bootje instappen
is ook dit seizoen geen probleem. Klassieke
a-lijnen en prinsessen stijlen zijn al decennialang een hit en ook dit jaar hebben we
de mooiste voor jullie uitgezocht.
Vo o r me e r t ro u w j u r ke n
w w w. ho n eymo o n s ho p. n l

Jurk
MODECA

art. nr. 12074

Jurk
EMMA
CHARLOTTE

art. nr. 12188

Jurk
PRONOVIAS

art. nr. 12158

14
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Total
Exposure

Jurk

Jurk

BEAUTIFUL
BY ENZOANI

EMMA
CHARLOTTE

art. nr. 12053
art. nr. 12192

Total
Exposure

Wil jij je gasten van alle kanten betoveren
met je mooie jurk? Kies er dan één met een
bijzondere rug. Laag uitgesneden, alleen met
kant bedekt of afgewerkt met steentjes?
In de nieuwe collectie vind je ze allemaal.
Vo o r me e r t ro u w j u r ke n
w w w. ho n eymo o n s ho p. n l

Jurk
Jurk

DEMETRIOS

AFFINITY
art. nr. 12118

art. nr. 12235

Jurk
MAGGIE
SOTTERO
art. nr. 11479

16
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Cute
on a
Budget

Jurk
OREA
SPOSA

art. nr. 12045

Jurk
OREA
SPOSA

art. nr. 12037

Cute
on a
Budget

Wie gelooft dat ze er voor minder dan duizend
euro niet super cute uit kan zien op haar trouwdag
vergist zich! Onze ‘Cute on a Budget’ collectie zorgt
ervoor dat jij zal stralen in je prachtige elegante en
romantische trouwjurk tegen een betaalbare prijs.
Vo o r me e r t ro u w j u r ke n
w w w. ho n eymo o n s ho p. n l

Jurk
Jurk
OREA
SPOSA

TRÈS CHIC

art. nr. 11736

art. nr. 12042

Jurk
OREA
SPOSA

art. nr. 12051

18
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Vintage
Flair

Jurk
BEAUTIFUL
BY ENZOANI

art. nr. 12056

Jurk
M AGGIE
S OTTE R O

art. nr. 12114

Vintage
Flair

Vintage is weer helemaal HOT!
Op zoek naar de stijl van je oma toen zij
ging trouwen? Onze ‘Vintage Flair’ collectie
is perfect voor jou. Aan alle verschillende
vintage stijlen hebben wij gedacht; van
boho chic tot 50’s rock ’n roll, maar natuurlijk
wel met een modieuze eigentijdse draai.
Vo o r me e r t ro u w j u r ke n
w w w. ho n eymo o n s ho p. n l

Jurk
MODECA

art. nr. 12070

20

Jurk

Jurk

BRINKMAN

OREA
SPOSA

art. nr. 12130

art. nr. 12050

| HO NE YMO O N

HO NE YMO O N

|

21

Something
Blue

Jurk

Jurk

LADYBIRD

LADYBIRD

art. nr. 11966

art. nr. 11974

Something
Blue
Heb jij je traditionele “something blue” al
gekozen? Misschien heb je het niet meer
nodig, want dit jaar kan je hele jurk jouw
“something blue” worden! Het is namelijk
dé bruidsmode kleur van dit seizoen! Kies je
voor romantische blauwe accenten of durf
je voor een compleet blauwe jurk te gaan?
Vo o r me e r t ro u w j u r ke n
w w w. ho n eymo o n s ho p. n l

Jurk

Jurk
AFFEZIONE

LADYBIRD
art. nr. 12063

art. nr. 11968

Jurk
EMMA
CHARLOTTE

art. nr. 12187

22
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Sexy
Laced

Jurk
MODECA

Jurk

art. nr. 12073

PRONOVIAS

art. nr. 12161

Sexy
Laced

Wil je laten zien wat je in huis hebt en zoek
je een niet te hoog prinsessen gehalte?
De sexy fishtail is de perfecte jurk voor het
tonen van je vrouwelijke vormen. Ze komen
in allerlei materialen, maar dit seizoen is de
kanten fishtail jurk helemaal HOT!
Vo o r me e r t ro u w j u r ke n
w w w. ho n eymo o n s ho p. n l

Jurk
M AGGIE
S OTTE R O

Jurk
A LLU R E
B R IDA LS

art. nr. 12110

Jurk
BLUE
BY ENZOANI

art. nr. 12057

art. nr. 12078

24
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Plus
Size
Beauties

Jurk
JULIETTA

Jurk

art. nr. 12067

JULIETTA

art. nr. 12068

PlusSize
Beauties
Heb jij curves en ben je bang dat een trouwjurk jou niet mooi gaat staan? Maak je geen
zorgen. Vele bruiden zijn je al voor gegaan
en ze zagen er stuk voor stuk geweldig uit.
Ook dit seizoen hebben we weer een uitgebreide plus size collectie. Samen zorgen we
ervoor dat jij er onvergetelijk mooi uit zal zien.

Jurk

Vo o r me e r t ro u w j u r ke n
w w w. ho n eymo o n s ho p. n l

JULIETTA

art. nr. 12068

Jurk
LADYBIRD

art. nr. 12221

26
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Jurk
LADYBIRD

art. nr. 12222
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Time
to
Shine

Jurk

Jurk
DEMETRIOS

LADYBIRD
art. nr. 12119
art. nr. 12210

Time
to
Shine

Jurk
AFFEZIONE

art. nr. 12061

Heb jij er altijd al van gedroomd om te
glinsteren in een ware prinsessenjurk? Jouw
sprookje kan waarheid worden met de door
ons speciaal geselecteerde prinsessen collectie. Spectaculaire wijde rokken en tops die
bedekt zijn met glittertjes. Time to shine girl!
Vo o r me e r t ro u w j u r ke n
w w w. ho n eymo o n s ho p. n l

Jurk
DEMETRIOS

art. nr. 12124

Jurk
AFFEZIONE

art. nr. 12065

28
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Beach

Worthy

Jurk

Jurk

TRÈS CHIC

LADYBIRD

art. nr. 12140

art. nr. 12228

Beach
Worthy
Trouwen op het strand, dat willen we toch
stiekem allemaal wel? Met de zon en het
zand in gedachte denken wij al snel aan
een trouwjurk met iets meer comfort. Lekker
hip in het kort of zachte materialen zijn het
meest populair. Vergeet die romantische
bloemenkrans niet voor je haar.
Vo o r me e r t ro u w j u r ke n
w w w. ho n eymo o n s ho p. n l

Jurk
BLUE
BY ENZOANI

art. nr. 12060

Jurk
M YL È N E
S O P H IE

Jurk

art. nr. 12148

MARYLISE

art. nr. 12093

30
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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.

Wedding
planner
the

10

11
maanden

12

maanden
te gaan...

maanden
te gaan...

te gaan...

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

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

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

9

maanden
te gaan...
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

6
maanden
4
maanden
te gaan...

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

3

maanden
te gaan...
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

32

5

maanden
te gaan...
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

te gaan...

Voor de bruidegom is het tijd
om een trouwpak te kiezen
Maak een lijst met cadeauwensen. Zet hem op jullie
trouwwebsite of leg hem
bij een bepaalde winkel
Kies trouwringen

1

2

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 trouwpak op
maat te laten maken

maand
te gaan...
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 trouwpak op uit de winkel.
twee weken tot vier dagen van tevoren. Controleer
of alle accessoires ook echt in de hoes erbij zitten.

8

maanden
te gaan...
Boek jullie huwelijksreis
Stuur save-the-datekaartjes naar de
genodigden
Bestel de trouwtaart
(vergeet niet te proeven!)

7

maanden
te gaan...
Bestel uitnodigingen
en enveloppen
Regel het transport
naar de locatie
Bestel ‘bedankjes’

ontspan
&geniet
intens van een
waanzinnig
gave
bruiloft!
GEBRUIK DE VOLGENDE PAGINA’S
VOOR AL JE PLANNING-NOTITIES
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Wedding
planner
the

NO TIT IES EN CH EC KLI ST

Notities

Shopping
checklist
Trouwjurk
Trouwpak
Trouwringen
Lingerie
Schoenen
Accessoires
Bruidsboeket
Trouw locatie
Huwelijksambtenaar of dominee
Cateraar
Trouwtaart
Kapper
Visagist
Ceremoniemeester
Vervoer/ trouwauto
Fotograaf
Band en/of DJ
Huwelijksreis
Visums voor de huwelijksreis
Uitnodigingen & enveloppen besteld
Uitnodigingen verstuurd
‘Bedankjes’ besteld
Bruiloftswebsite

om ook even
Vergeet niet
g
oon shop blo
m
y
e
n
o
H
e
d
op
or
r extra tips vo
te kijken voo
.
jullie bruiloft
n
va
n
e
n
n
la
het p
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THEY

SHARE THE

MAGIC

Stefan
&
Sabine
Getrouwd
o p 13 m e i 2015 i n Vo o rscho te n

Fotograaf
To m van To m Se bus Fo to grafi e
www.to m se bus.nl

O F T H E I R W E D D I N G DAY !

Trouwjurk
van Lad ybi rd

Ellen
&
Jasper
Getrouwd
Op 11 apr i l 2015 i n Am sterdam

Trouwjurk
Van h et m er k Affi ni t y

David
&
Gerrie
Getrouwd
o p 30 j anuar i 2015 i n Rhe ne n

Fotograaf
i s Mar i na van F l i t s e nd Fo to grafi e
www.fl i t s e nd fo to grafi e.nl

Trouwjurk
van Maggi e So t te ro
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Geert
&
Evelien
Getrouwd
Op 2 m e i 2 0 1 5 i n Ro t te rd am

Fotograaf
K i k i d e Vr i e s

Trouwjurk
van Maggi e So t te ro

Maarten
&
Nadine
Getrouwd
19 j ul i 2014 o p C hate au d e pre s s e ux
- s pr i m o nt i n d e Ard e nne n B e l gi ë

Fotograaf
Jurge n Jaco b Lo d d e r Fo to grafi e
www.j urge nl o d d e rfo to grafi e.nl

Trouwjurk
van Maggi e So t te ro

Robert
&
Martine
Getrouwd
Op 4 j ul i 2014 i n De n H aag

Fotograaf
C hr i s t i aan van Mo o i B e l i cht
www.m o o i be l i cht t ro uwre po r tage s.nl

Trouwjurk
van he t m e r k C o s m o be l l a
42
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Ronald
&
Monique
Getrouwd

Op 6 j uni 2015 i n No o rd wi j k

Fotograaf

Fotograaf

Trouwjurk
van Affe z i o ne

| HO NE YMO O N

Getrouwd

2 9 augus t us 2 0 1 4 i n
Oud d o r p e n Ro t te rd am

N i co l i ne van Li e fd e s K i e k j e s
w w w.l i e fd e s k i e k j e s.nl

44

Ruud
&
Roos

K i m H o e k st ra
www.k i m ho e k st ra.nl

Trouwjurk
van Maggi e So t te ro
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Elegant Princess
Een prinsessenjurk laat zich niet snel overschreeuwen. Sterker nog, wat is een prinsessenjurk zonder tiara, oorbellen, ketting
en armband? Pak dus gerust uit met de accessoires. Let wel op dat de keuze van de
steentjes past bij de steentjes van de jurk.
Heeft de jurk een druk bewerkt lijfje, kijk dan
uit met het dragen van een ketting. Het is al
snel too much.

Jurk
JAR ICE

HEB J E DE J UR K VAN J E
D R O M EN GEVONDEN? DAN IS
HET TIJD VOOR HET KERSJE OP

Schoenen
E LSA C OLOUR E D CLUB

Oorbellen
ABR AZ I

DE TAART, JE ACCESSOIRES. EEN
PAAR TIPS VOOR EEN GOED
BLINGBLING-BELEID.

Ketting
ABR AZ I

Armband
ABR AZ

Accessoires zijn bedoeld als finishing

Tiara
R AIN BOW CLUB

touch, als puntjes op de i. Een goed gekozen schoen, het juiste sieraad: ze kunnen
het plaatje echt afmaken. Maar doe het
wel met beleid, accessoires 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, echte regels zijn er niet en er is
ook nog zoiets als persoonlijke smaak,
maar we gaan je toch wat tips geven.
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Hip & Awesome

Classic Beauty

Ga je voor een korte trouwjurk? Dan zijn je

Bij een klassieke stijl met weinig poespas moe-

schoenen je belangrijkste accessoire, die

ten de sieraden niet de overhand hebben.

mogen sexy zijn! Wist je dat je bij de Honey-

Kies voor elegantie. Een mooi paar oorbellen

moon shop je bruidsschoenen ook makkelijk

en een armband is vaak al genoeg om je

kunt laten kleuren? Leuk idee als je bruiloft

totale look mee af te maken. Pareltjes geven

een kleurthema heeft. Houd de sieraden ver-

je een zachte uitstraling en zijn in dit geval

der rustig, want de nadruk moet liggen op

mooier dan strass of Swarovski steentjes. Ver-

die schattige korte jurk. Een elegant haar-

geet niet; Less is more!

sieraad zal je look compleet maken.

Jurk
M Y LÈN E SOPH I E

Schoenen
E LSA COLOUR E D SH OE S

Oorbellen
ABR AZ I

Armband
DR K S

Haaraccessoire

Jurk
COSMOBE LLA

Schoenen
E LSA C OLOUR E D S H OE S

Oorbellen
DR K S

Armband
DR K S

Haaraccessoire
ABR AZ I

DR K S
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NEW!!
ELSA APP

Bohemian
Glamour
Bohemian en kant sluiten naadloos bij elkaar aan. Heb jij een prachtige Boho stijl
trouwjurk, draag dan een paar hippe vingerloze

handschoentjes,

een

bloemen-

kransje of haarband in je haar en niet te
vergeten een paar modieuze schoenen of
sandaaltjes. Oorbellen zijn leuk, maar een
ketting is in dit geval al snel not done.

Jurk
B R I N K MAN

Schoenen
ELSA C OLOUR E D S H OE S

Oorbellen
ABR AZ I

Handschoenen
POI R I E R

Sluier
POI R I E R

WALK IN LOVE WITH... ELSA COLOURED SHOES!
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BRIDAL

ADVERTENTIE

ACCESSORIES
52

WWW.BRUID.NU
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