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I N H O U D



Van harte gefeliciteerd.

Jullie huwelijksdag is 
één van de meest
bijzondere momenten in
je leven. Het spreekt
natuurlijk voor zich dat
jij er dan oogverblindend
wil uitzien om je
toekomstige helemaal
te doen smelten.

V E R L O O F D ,
O M G !

Bekijk alvast de
website of lees
rustig verder in
deze brochure waar
al je vragen zullen
beantwoord
worden.
*Fingers crossed!
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Jij wil rustig overlopen wat je dromen en wensen
zijn. Met Pinterest bord en al.

 Jij wil de tijd krijgen om na te denken wat je wil en
samen dingen uitproberen.

 Jij wil helemaal tot rust komen tijdens je wedding
day, op je favoriete plekje met de personen die je
happy maken.

 Jij wil je prachtige features in de spotlight zetten
met een magisch vleugje hair & makeup. 

Jij wil investeren in jezelf en later kunnen
terugkijken in je fotoalbum hoe geweldig jullie er
wel uitzagen.   

 

# Wie wilt da nu niet?!   

Atelier Bloom laat je stralen. 
Geniet van al de voordelen aan een mooi prijsje.

Lees alles rustig na en droom zalig weg.

L E T ' S  D R E A M
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B R U I D S F O R M U L E S

Proefsessie in het atelier te
Kemzeke, waar we samen
brainstormen en de gepaste
makeup & kapsel zoeken. 

Haar & makeup op je
trouwdag 

Kadootje 

Jouw investering
€ 280,-

The Blooming Bride 
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Proefsessie in het atelier te
Kemzeke, waar we samen
brainstormen en de gepaste
makeup & kapsel zoeken. 

Haar & makeup op je
trouwdag 

Gel of gelpolish voor je
nagels (1 week vooraf,
in het atelier).

Kadootje

Jouw investering
€ 320,-

Say yes to the nails
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Proefsessie in het atelier te
Kemzeke, waar we samen
brainstormen en de gepaste
makeup & kapsel met
bloemen zoeken.

Haar & makeup op je
trouwdag. 

Bloemen voor je haar: Losse
bloemen, bloemenspeld of
bloemenkroon. 

Kadootje

Jouw investering
€ 340,-

Flower Power Bride
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Proefsessie in het atelier te
Kemzeke, waar we samen
brainstormen en de gepaste
makeup & kapsel met bloemen
zoeken.

Haar & makeup op je trouwdag.

Bloemen voor je haar: Losse
bloemen, bloemenspeld of
bloemenkroon.

Gel of gelpolish voor je
nagels (1 week vooraf,
in het atelier). 

Kadootje 
 

Jouw investering
€ 380,-

The Glamorous Bride
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Hair € 50,-
Kapsel naar jouw wens op de dag zelf (geen
brushing).

Makeup € 50,-
Make-up naar jouw wens op de dag zelf (exclusief
valse wimpers €5).

Nails € 35,-
Gelpolish (1 week vooraf, in het atelier)

Flower Girl (4 – 12 jaar) € 25,-
Kapsel naar jouw wens/mogelijkheden van het haar.

B R I D E
S Q U A D
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          hello@atelier-bloom.com

Onderwerp: Huwelijk + datum.
Vermeld volgende zaken: gekozen bruidsformule,
telefoon, adres klaarmaken, extra personen (hair,
makeup, nails), tijdsstip klaar zijn om. Bezorg me dus
al zoveel mogelijk concrete info, zodat ik het goed
kan inplannen.

Voorschot:
Wanneer je een voorschot van €50 overschrijft,
reserveer ik jouw plekje pas definitief in mijn
agenda. Het voorschot dekt de kosten van de
administratie & wordt bij annulering niet
terugbetaald. Dit bedrag wordt verrekend met het
restbedrag op je trouwdag zelf. BE98 1431 0456 5293
- Mededeling: voorschot + naam + datum trouwdag.

W E R K E N  M E T
A T E L I E R  B L O O M

Wil je dat Atelier Bloom
jou in de watten legt
door jouw makeup,

hairstyling and more te
verzorgen?
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Vanaf 4 maanden voor je huwelijksdag kunnen we de
proefsessie inplannen.

De proefsessie gaat door in mijn atelier te Kemzeke dat
volledig uitgerust is met alle tools en producten die ik
nodig heb om je volledig te doen bloomen.

Duur: 2 à 3 uur. We bespreken samen wat jouw
mogelijkheden zijn. Je kan het ook eerder een
droomsessie noemen! Ik leer je persoonlijkheid, jouw
dromen en verlangens kennen om zo de perfecte look te
creëren. We vullen ook een Bridal Fiche in met details
van de gebruikte tools, om alles perfect te kunnen
recreëren.

Maak een moodboard (hair & makeup) en breng dit mee
naar de proefsessie. Geeft weer wat jij verwacht van je
droomlook. Kan gemakkelijk via Pinterest.

Was je haren ongeveer 12 uur op voorhand. 

Last van veel fluffy haartjes? Je mag je haar gerust vooraf
uitbrushen met de haardroger.

Heb je een specifiek accessoire (ik denk aan something
old/ vintage) of sluier? Breng het mee en dan kijken we
samen hoe we het in je kapsel kunnen verwerken.

 

G O O D  T O  K N O W
Proefsessie
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Je gaat akkoord met deze voorwaarden, vanaf het
vastleggen van je afspraak bij Atelier Bloom. 

Wanneer je een voorschot van €50,- overschrijft,
reserveer ik jouw plek definitief in mijn agenda. Het
voorschot dekt de administratieve kosten en wordt bij
annulering niet terugbetaald.  Indien ik nog geen
voorschot ontvangen heb, staat de datum technisch
gezien nog open voor andere boekingen. Stuur gerust je
betaalbevestiging door.  

Extra aangerekend: kilometervergoeding = €0,40 /km
van en naar Kemzeke. (Berekend via de app Waze)

 Annuleringen: Het voorschot kan niet worden
teruggegeven. Wanneer je 2 maanden op voorhand je
afspraak annuleert is een vergoeding van 75% van het
totaalbedrag verschuldigd. Wanneer je tot 2 weken op
voorhand je afspraak annuleert is een vergoeding van
100% van het totaalbedrag verschuldigd. Wanneer je na
je proefsessie annuleert, zal je de kosten van deze
afspraak moeten bekostigen.

CORONA: Aanpassingen wegens miss C.?

      Je ontvangt hier een factuur van via mail.

      We bespreken samen de mogelijkheden. Mail me!

V O O R W A A R D E N
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Vragen & bookings: hello@atelier-bloom.com
Dringende vragen: 04 78 66 43 20
Adres: Kemzekedorp 9, 9190 Kemzeke

BTW BE0700.271.506
BE98 1431 0456 5293
Instagram: @atelier_bloom_
Facebook: @atelierbloombeauty

Celebrate love!
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