Prijslijst bruidsbloemwerk
2016
Wij durven te stellen dat wij de meest aantrekkelijke prijzen van heel de regio hebben zonder in te
leveren op kwaliteit, service en vakmanschap.
Onze prijzen zijn verbazend aantrekkelijk en laten zien dat ervaring, kwaliteit en professionaliteit gevormd in
een bruidsboeket van uw keuze niet vanzelfsprekend duur hoeft te zijn. En bij ons krijgt u gedurende de
gehele periode tot aan uw trouwdag professionele begeleiding in het vertalen van uw wens. U kunt
gemakkelijk extra's aan uw bestelling toevoegen of wijzigingen in uw boeket bespreken. Of u nu trouwt met
enkel het bruidsboeket en corsages of extra decoraties bij ons besteld, wij zorgen dat het uw wens vertaald
en dat het betaalbaar is. Besteld u meer bloemwerk bij ons, dan heeft u een rode lijn door uw bruidswerk
lopen en is het allemaal van eenzelfde kwaliteit en vormgeving (stijl) wat eenheid in het geheel van uw
bruidswerk laat terugzien.

In de vanaf prijzen zijn de standaard extra’s waaronder de afwerkingen met metaaldraad, lint en
parels reeds inbegrepen. Kortom, voor de genoemde vanaf prijs heeft u al een mooi bruidsboeket!
Een prijsberekening op maat of enkel de prijs voor jullie bruidsboeket weten? Kom eens vrijblijvend langs en
wij geven u graag de informatie die u zoekt. U kunt zowel met als zonder afspraak bij ons langs komen.
Afhankelijk van jullie wensen kunnen de prijzen ook nog lager uitvallen dan de genoemde vanaf prijs. Op
voorhand vragen? Mail of bel ons gewoon even.

Borg
Omdat wij de ondergronden als vazen, pilaren en sokkels, kosteloos ter beschikking stellen, vragen wij een
borg. Deze borg krijgt u van ons volledig terug wanneer u de ondergronden aan ons retour komt brengen.

Bruidsboeket
handgebonden

Bruidsboeket op
bridy

(Inclusief de afwerkingen met staaldraad, lint

(Inclusief de afwerkingen met staaldraad, lint

en parels)

en parels)

Standaard bruidsboeket al
verkrijgbaar vanaf
Vanaf € 35,00

Bruidsmeisjes boeket
Hengselmand bloemstukje
Strooibloemen in mandje
Op Bridy
Handgebonden

: vanaf € 20,00
: vanaf € 15,00
: vanaf € 25,00
: vanaf € 15,00

Bol met rozen en beregras

:vanaf € 60,00

Waterval 30/35 cm

:vanaf € 75,00

Waterval 35/40 cm

:vanaf € 85,00

Waterval 40/50 cm

:vanaf €100,00

Bruidsboeket
draadgebonden
Vanaf prijs is afhankelijk van wensen en
type bloemsoort waardoor de prijs kan
varieren

Corsages

Overig

Gasten corsage speld

: vanaf € 3,50

Haar versiering los

: vanaf € 1,50

Kindercorsage

: vanaf € 3,50

Haar corsage bruid

: vanaf € 7,50

Gasten corsage magneet

: vanaf € 4,50

Rozen guirlande bruid

: vanaf € 175,00

Bruidegomcorsage speld

: vanaf € 4,50

Overige decoraties zoals een rijtuig, boot, fiets,
hondenhalsband of paardenhalster zijn op
aanvraag en afhankelijk van de grootte en
gewenste bloemsoort.

Bruidegomcorsage magneet : vanaf € 7,50
Polscorsage bruidsmeisje

: vanaf € 17,50

Polscorsage bruid

: vanaf € 25,00

Jonkerstafje

: vanaf € 7,50

Voor een vrijblijvende offerte bent u van harte
welkom bij ons in de winkel.

Zijde bruidsboeket van A-kwaliteit
Zijde bruidsboeket is al verkrijgbaar vanaf € 35,00
Neem ook eens een kijkje in onze webshop

Autodecoraties
: Vanaf € 3,50
: Vanaf € 25,00
: Vanaf € 40,00
: Vanaf € 40,00
: Vanaf € 60,00
: Vanaf € 80,00
: Vanaf € 100,00
: Vanaf € 150,00
: Vanaf € 150,00

Antenne en deurgrepen versiering
Hoedeplank stuk
Autostuk op zuignap modern groot blad
Autostuk op zuignap normaal
Autostuk op zuignap groot
Autostuk op zuignap extra groot
Zijde autoboloemstuk van A-kwaliteit
Autoguirlande groot
Autohart groot volledig gevuld met rozen

Decoraties trouwlocatie
Bruid & Bruidegom bloemstuk aan stoelen
Bank decoratie kerk zijde looppad
Stoel decoratie zijkanten
Tafel arrangement huwelijksvoltrekking
Altaarstuk normaal inclusief ondergrond
Altaarstuk groot/hoog inclusief ondergrond
Bloemstuk inclusief leen ondergrond
Pilaar -in bruikleen- met pilaarbloemstuk

Vanaf € 12,50 p.st
Vanaf € 10,00 per 2
Vanaf € 10,00 per 2
Vanaf € 25,00
Vanaf € 25,00
Vanaf € 40,00
Vanaf € 30,00
Vanaf € 35,00

Decoratie restaurant
Rozenbol met grote rozen Red Naomi of Avalanche roos op vaas.
•

Rozen bol medium
: € 60,00
Rozen bol groot
: € 90,00
Rozen bol extra groot : € 120,00

*De prijs van een rozenbol kan afwijken tijdens feestdagen i.v.m. een hogere inkoopprijs. De rozen bol kan ook geleverd worden op een andere ondergrond.

Kleine vaasje(s) met bloemen

:vanaf € 3,50

Dunne vaas met hoge langstelige bloemen

:vanaf € 10,00

Grote hoge vaas met modern bloemstuk

:vanaf € 25,00

Tafel arrangement langwerpig

:vanaf € 40,00

Ronde bol of vierkante vaas met orchideeën

: prijs op aanvraag

