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yay, 
jij gaat trouwen!

En dan wil je er natuurlijk drop dead gorgeous uitzien. Leuk dat ik je hierbij mag helpen! Ik kijk er alvast heel erg naar uit om jou en je loved ones te
laten stralen. In deze brochure vind je alle info in aanloop naar de proefsessie en natuurlijk de dag zelf. Zo kun jij je in alle rust voorbereiden en zijn
we er zeker van dat je styling vlot verloopt.

Bedankt alvast voor het vertrouwen! 



aanbod bruidspakketten



Proefsessie in de Studio, waarbij we jouw kapsel en/of make-up gaan uittesten. Er zijn verschillende haaraccessoires beschikbaar om mee te
testen.
Mogelijkheid om make-up aan te kopen voor de trouwdag zelf.
Praktische tips en productadvies op maat om je huid en haar voor te bereiden op de trouwdag.
Een planning op maat voor de trouwdag zelf`.
Indien je een grote suite hebt: samenstellen en aansturen van een team van HMUA's, zodat jij niet zelf op zoek moet gaan.
Een rustig klaarmaakmoment op de trouwdag zelf, waarbij jij en je loved ones helemaal in de watten gelegd worden.
Verplaatsing tot 25 km vanaf de Studio in Kapellen

Een planning op maat voor de trouwdag zelf`.
Indien je een grote suite hebt: samenstellen en aansturen van een team van HMUA's, zodat jij niet zelf op zoek moet gaan.
Een rustig klaarmaakmoment op de trouwdag zelf, waarbij jij en je loved ones helemaal in de watten gelegd worden.
Verplaatsing tot 25 km vanaf de Studio in Kapellen

Bruidsmake-up en -kapsel + proefsessie (aanbevolen)
Prijs: € 315

Inbegrepen:

Bruidsmake-up en -kapsel zonder proefsessie
Prijs: € 160

Inbegrepen:



de proefsessie

Tijdens de proefsessie kunnen we elkaar alvast leren kennen. Bij een lekker drankje vertel jij  in geuren en kleuren hoe je droomhuwelijk eruit zal
zien. Vervolgens gaan we in alle rust op zoek naar de look die hier helemaal bij past. Hierbij houden we rekening met je persoonlijkheid, stijl, jurk
en feest. We overlopen ook je huidige haar- en huidverzorgingsroutine en waar gewenst of nodig krijg je hiervoor extra tips. 

praktisch

De proefsessie gaat 6 tot 8 weken voorafgaand aan je trouwdatum door. Je kunt hierbij rekenen op 2 tot 3 uur onverdeelde aandacht. Voor je
make-up beginnen we met een basislook, om dan af te werken tot het gewenste resultaat. We bouwen dus samen op. Voor je kapsel kunnen we
verschillende stijlen uitproberen, maar denk hier vooraf al even over na – te veel opties maakt kiezen soms moeilijker ;-) Alle details worden netjes
genoteerd en we maken foto’s van het resultaat, om je look op de trouwdag zo goed mogelijk opnieuw te creëren. 

jouw voorbereiding

Denk alvast even na over wat je mooi vindt. Kijk op Pinterest en Instagram naar kapsels en make-ups en check zeker @studio.sannedelee om
inspiratie op te doen. Dream big, maar hou wel rekening met jouw persoonlijke stijl én de haalbaarheid van je wensen (een volumineus
opsteekkapsel is bijvoorbeeld moeilijker bij kort en fijn haar). Geen idee waar te beginnen? No worries. We helpen je heel graag op weg, adviseren je
over wat mogelijk is en denken graag mee met jou!

betaling

Kan cash, met Payconiq of via overschrijving achteraf. Als je met iemand uit m’n freelance team werkt, gebeurt de betaling sowieso met
overschrijving achteraf.





de trouwdag

Yasss, het is zo ver! Op de trouwdag komen we -zelfs in de vroege uurtjes- naar je toe om jou en je wedding crew te laten shinen.

praktisch

Algemeen rekenen we 2 uur voor de bruid (haar & make-up) en 1,5 uur voor elke persoon van de suite (haar & make-up). Voor een
kinderkapsel rekenen we 30 minuten. We stellen voor jou een planning op en die wordt vooraf nog via mail bevestigd. 

We houden in de timing altijd rekening met het opstellen, onvoorziene omstandigheden, ontsmetten van make-upborstels tussen twee personen
in, … Alles om het klaarmaken zo stressvrij mogelijk te laten verlopen. Worden er ook mensen van de suite gestyled door ons, dan plannen we je als
eerste of ergens tussenin. Doorgaans niet als laatste (tenzij dit niet anders kan), zodat je nog tijd hebt om je jurk aan te doen en je rustig voor te
bereiden op de start van de dag. 

Wij hebben niet veel nodig: een tafel, stopcontacten en zoveel mogelijk daglicht. Is het echt heel vroeg, dan kan een straffe koffie ook al eens deugd
doen ;-)

Waar nodig helpen we je met het aanbrengen van accessoires (zoals bloemetjes, haarspelden of een sluier). Voor vertrek doen we nog een laatste
check om er zeker van te zijn dat je haar en make-up hélemaal perfect zitten!

betaling

Jij hoeft je van ons op de trouwdag echt niet bezig te houden met betalingen (tenzij je dit zelf makkelijker vindt, uiteraard!). In de regel ontvang je
kort nadien een factuur met daarop alle betaalgegevens. Zo kan ik meteen even polsen hoe dag is verlopen, want ik ben natuurlijk heel benieuwd!



Ik ben natuurlijk razend benieuwd naar jullie mooie dag! Stuur me
achteraf dus gerust enkele foto's door. Dat mag naar

hello@sannedelee.studio
 

Thanks a million
x



See you soon!

Liefs,
Sanne

& team Studio Sanne De Lee


