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let us live like flowers
wild and beautiful
and drenched in sun
- Ellen Everett
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1 Eerste contact

2 Gesprek

3 Offerte

4 Afspraak

5 Bevestiging

Jullie hebben Studio Floret
gevonden. Yes!
Je kunt nu contact leggen en
onze beschikbaarheid checken >
mailen - appen - bellen
info@studiofloret.nl
Kim 06-34065052

Als we nog beschikbaar zijn
maken we een afspraak voor
een eerste
kennismakingsgesprek digitaal.
Vóór het gesprek sturen jullie
afbeeldingen door van foto’s
die jullie mooi vinden en geven
jullie globaal aan waar jullie
naar op zoek zijn. Ik bereid me
voor en tijdens het gesprek
bespreken we jullie wensen en
ideeën door. Hierna stuur ik
jullie een gerichte eerste
offerte met afbeeldingen,
ideeën en prijzen.

Als de prijzen en ideeën jullie
aanspreken geven jullie een
voorlopig akkoord. Na deze
bevestiging reserveren we tijd
voor jullie in onze agenda. De
offerte kun je hierna nog
aanpassen! Geen probleem.

We spreken (naar wens) nog
een keertje af (locatie in
overleg). We bespreken alle
details, er is gelegenheid om
spulletjes bij ons achter te laten
en we kunnen elkaar wat beter
leren kennen.

Als we er helemaal uit zijn
sturen we jullie een
uiteindelijke offerte. Maximaal
4 weken na bevestiging doen
jullie een aanbetaling van 20%.
Het overige bedrag wordt
contant voldaan bij het
overdragen van de spullen of
minimaal 4 weken voor de
bruiloft digitaal betaald.

Foto Nine.Fotografie
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Ophalen - Bezorgen - Betalen
In overleg wordt het bloemwerk bezorgd (kan op meerdere locaties) of opgehaald. We bespreken de
exacte tijden ongeveer 7 dagen van tevoren.
Het bloemwerk
Het bruidsboeket wordt geleverd in een glazen pot die je mag houden. Je kunt het boeket gedurende de
dag af en toe terug in het water zetten, dan blijven de bloemen nog langer mooi. Als je dit wilt, denk dan
aan een mooie doek om de steeltjes te kunnen drogen om watervlekken te voorkomen.
De corsages worden geleverd met een magneet (tenzij anders afgesproken). Deze magneten zijn sterk! Ze
kunnen overal aan blijven plakken dus houdt de corsages gescheiden. Corsages zijn kwetsbaar. Probeer de
corsages in één keer op de juiste plek te bevestigen. Houd je de corsages in het water totdat je ze gaat
gebruiken? Denk dan ook hier aan een doek om de steeltjes te drogen. Doorgaans dragen de mannen
corsages met het steeltje naar beneden, voor dames mag het steeltjes naar boven. Maar doe vooral wat
jullie leuk vinden!

–

Foto Memories by Marleen
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Retour geleende/gehuurde spullen
Al onze vazen en ondergronden mogen jullie altijd lenen en
sommige grote spullen zijn te huur. We willen het graag binnen 3
dagen terug hebben bij onze werkplaats. Hiervoor hoef je geen
afspraak te maken, je mag het voor de deur zetten wanneer het
uitkomt. Stuur even een appje dat het er staat naar 06 34065052
(Kim).
Recensie en foto’s
Als jullie tevreden zijn met het bloemwerk waarderen we een
goede recensie altijd heel erg! Het helpt ons goed aan nieuwe
bruidsparen die we mogen verblijden met onze bloemen. Met
mooie professionele foto’s zijn we misschien nog wel blijer! Als
jullie het leuk vinden dat wij die foto’s delen vragen we áltijd ook
nog jullie fotograaf om toestemming. We gebruiken de foto’s
alleen met een naamsvermelding van jullie fotograaf.

Foto Ilse van den Dungen Fotografie
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Foto By José Chan
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Kosten
Omdat we voor iedereen persoonlijk op maat gemaakt
bloemwerk willen creëren hanteren we een minimaal
bestelbedrag van € 750. Zo weten we zeker dat we ruimte
genoeg hebben in het budget om speciaal voor jullie de mooiste
materialen in te kopen en dat er genoeg tijd kan worden
gereserveerd voor (onder andere) alle communicatie vooraf. Wil
je hier meer over weten lees dan ‘Bijlage 1 Uitleg kosten’.
Wat kan je kopen voor € 750?
Een prachtig bruidsboeket, een bijpassende corsage, (herbruikbare)
ceremonieaankleding, een grote vaas voor bijvoorbeeld op de bar/bij het
gastenboek/taarttafel, twaalf feestelijke tafelvaasjes, een versiering bij het
welkomstbord en een autoversiering.
Dit is een voorbeeld, je kunt helemaal zelf bepalen hoe je het bedrag wilt
spenderen.

Echt een complete aankleding waarin alles helemaal bij elkaar
past en belangrijker nog, past bij jullie.
Op de volgende bladzijde vind je indicatieprijzen en alvast wat
ideeën voor jullie bruiloft. De uiteindelijke prijs is afhankelijk van
jullie persoonlijke wensen maar ook onder andere van het
seizoen, de grootte (van de order) en beschikbaarheid.

–

–
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Prijslijst indicatie
* Een rond bruidsboeket met verschillende soorten bloemen, met een
doorsnede van ongeveer 25/30cm kost tussen € 95 en €165. Het boeket is
gedetailleerd en verfijnd afgewerkt. De stelen worden naar wens gebonden
met lint of touw. Uiteraard is élk model bruidsboeket mogelijk, dit is slechts
een indicatie.
* Corsages zijn eigenlijk altijd bijpassend bij het boeket en zijn verkrijgbaar
vanaf € 7,50. Deze zijn met een magneet te bevestigen. Een corsage van de
bruidegom is meestal uitgebreider/groter en verkrijgbaar vanaf € 10.
* Een bruidsboeketje voor een bruidsmeisje afgewerkt met lint maken we
vanaf € 25.
* Een autodecoratie op de voorzijde van de motorkap in de gewenste kleuren
leveren we vanaf € 100. Dit kan eventueel uitgebreid worden met
spiegeldecoratie of versiering in de auto op het dashboard. We zorgen ervoor
dat het stuk een prachtig geheel wordt met de trouwauto.
* Grote en kleine decoraties voor op de locatie zijn er in veel verschillende
vormen. We kunnen vaasjes/jampotjes als tafelstukjes leveren vanaf € 8.
Grote vazen als een echte eyecatcher in de feestruimte kan vanaf € 55. Denk
ook aan tafellopers van eucalyptus en gipskruid, aangeklede
prieeltjes/backdrops, bloemenwolken en nog veel meer. Alles is mogelijk. We
zijn benieuwd naar jullie wensen en ideeën.
Foto Raisa de Koning

–

–

8

Belangrijk
Minimaal bestelbedrag is € 750 inclusief btw exclusief bezorg- en/of ophaal- en/of installatiekosten.
Ik blokkeer geen data in mijn agenda zonder eerste kennismaking. Bruidsbloemwerk is erg persoonlijk, het is
belangrijk dat we allemaal een goede klik voelen.
Bij schade aan geleende spullen wordt het gehele item in rekening gebracht.

Foto Ilse van den Dungen
Fotografie

Annuleren kan tot 30 dagen van tevoren kosteloos.
Annuleren 30-15 dagen voor de bruiloft > er wordt 25% van het totaalbedrag in rekening gebracht
Bekijk meer algemene voorwaarden op de website

Inge Pieck Fotografie
Fotografie

Foto For Love we Live
Fotografie

Foto By Jis Fotografie
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Foto Ilse van den Dungen Fotografie

Foto Siem Works
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Bijlage 1
Uitleg kosten
Bruidsbloemwerk is áltijd maatwerk. Het is het meest persoonlijke bloemwerk/boeket dat je ooit gaat uitkiezen. Het moet hélemaal goed zijn en jullie moeten aan
het einde van het proces 100% tevreden zijn. En dat kost veel tijd en veel arbeid.
Om met elkaar een prachtige bloemrijke decoratie te bedenken is er veel communicatie nodig, met name vooraf. Na het ontvangen van de door jullie
toegestuurde afbeeldingen bereid ik de offerte voor. Daarna hebben we digitaal een kennismakinggesprek (drie kwartier tot een uur). Aan de hand van al jullie informatie
werk ik een persoonlijk voorstel voor jullie uit. Ik zoek naar afbeeldingen, doe suggesties en denk mee om bijvoorbeeld jullie budget zo efficiënt mogelijk te kunnen
inzetten. Als jullie deze offerte hebben gezien en het gevoel is bij ons allemaal goed kunnen jullie de opdracht bevestigen. Ik zet daarna de bruiloft in mijn agenda.
Uiteraard kun je de offerte hierna nog wijzigen.
Na de bevestiging plannen we nog een gesprek in (digitaal of overdag in mijn werkplaats). We bespreken de details en denken alvast na over de logistiek. Wat
moet waar zijn en op welk moment. Worden er bloemstukken verplaatst? Kunnen we items hergebruiken? Kan ik daarbij helpen?
Een paar dagen voor de bruiloft bestel ik de bloemen. Ik ga altijd voor mooie bijzondere bloemen. Chique bloemen, feestelijke bloemen. Standaard
(tankstation/supermarkt) bloemen gebruik ik liever niet en een simpel boeket bestaat niet. Het is een proces van heel kieskeurig selecteren en samenstellen. Kwekers
bellen, netwerk inzetten en contact leggen met de groothandel. Alle materialen moeten er op tijd zijn en alles moet op het juiste op zijn mooist zijn.
Ik verzamel alle materialen die ik nodig heb en verwerk alles op de juiste manier totdat ik het ga gebruiken. En dan mag ik eindelijk bloemschikken!! Met veel liefde
en plezier stel ik jullie bloemwerk samen. Ik werk aan een bruidsboeket ongeveer 1,5 uur. Als alles klaar staat gaat het de auto in en bezorg ik alles naar wens (deels) op
locatie of (deels) thuis. Uiteraard kan er ook bloemwerk worden opgehaald.
Na de bruiloft haal ik al het bloemwerk dat jullie niet mee naar huis hebben genomen in overleg weer op. Alles moet worden opgeruimd en schoongemaakt. De
vazen/emmers/ondergronden worden gewassen en gaan de kast in voor het volgende feestje.
Al deze stappen zijn meegenomen in de prijsbepaling. Het zijn dus niet alleen de bloemen die je betaalt, maar ook al mijn arbeidsuren op allerlei verschillende
gebieden.
En dan helaas nog dit: de gasprijzen. Ze reizen de pan uit. En dat voel je behoorlijk op de veiling. Helaas moet dit worden doorberekent. Als ik niks kan verdienen
kan ik de opdracht beter niet aannemen. Ik heb gemerkt dat er onevenredig veel tijd gaat zitten in wat ‘kleinere’ bruiloften. Daarom heb ik besloten dat ik mijn
minimumbestelbedrag verhoog zodat ik een eerlijke prijs voor mijn werk krijg en mijn bruidsparen alle aandacht die ze verdienen.
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