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Bruidsarrangementen ♥♥♥ 
 
Op je huwelijksdag wil je dat alles echt tot in de puntjes verzorgd is zodat je de hele dag zorgeloos kunt stralen. Je hebt al een 
prachtige jurk maar een mooie make-up en feestelijk kapsel maken het natuurlijk helemaal af. Het is mijn passie om jou 
helemaal naar jouw wensen te stylen. Ik heb inmiddels ruim 12 jaar ervaring met bruiden en kom graag bij jou thuis zodat je 
op de huwelijksdag niet eerst nog de deur uit hoeft, maar lekker rustig in je eigen omgeving gestyled kunt worden voor je in je 
jurk stapt. 
 
♥ Mijn persoonlijke werkwijze:  
Op je huwelijksdag mag je make-up feestelijk en stralend zijn maar je wilt wel jezelf blijven. Een proefsessie voor je 
bruidsmake-up en haarstyling is onderdeel van de voorpret van jullie huwelijksfeest J. Eerst overleggen we wat voor make-
up je gewend bent en wat je wensen zijn. Dan kijken we naar de stijl van je jurk (modern, romantisch etc..) en de kleuren van 
je bruidsboeket. Je krijgt van mij advies voor de bruidsmake-up die aansluit bij je wensen en mooi staat bij jouw gezicht, ogen 
of misschien heb je zelf al ideeën. We gaan dan in overleg een proefmake-up zetten en deze aanpassen tot je tevreden bent. 
Ik maak hiervan foto’s en aantekeningen zodat ik het op jullie grote dag precies kan herhalen. Door gebruik te maken van 
speciale primers, fixaties en mijn professionele, hoog gepigmenteerde materialen, zal je make-up de hele dag mooi 
blijven. De lipstick die we gebruiken krijg je op je trouwdag mee zodat je deze zelf kunt bijwerken. Natuurlijk zal ik je ook 
helpen met je sluier en je jurk als je dat wenst. 
 
Ook voor je bruidskapsel geldt dat het mooi bij de vorm van je gezicht en bij je jurk moet passen én de hele dag goed moet 
blijven zitten. We nemen de tijd om hiervoor het mooiste resultaat te bereiken en ik gebruik specifieke materialen voor de 
voorbereiding en de fixatie zodat je kapsel ook s’ avonds nog prachtig is. 
 
♥ Tarieven: 
Notes: -Tarieven zijn inclusief btw, inclusief reiskosten in een straal van 25 km totaal vanaf postcode 2678 HG. 
            -Tarieven zijn exclusief accessoires zoals kunstwimpers, strasspeldjes, en haarcurly’s   
            - Bij starttijd vòòr 7.30 uur vraag ik een toeslag van €30,-. 
♥ Make-up & Haarstyling 
Bruidsmake-up & bruidskapsel inclusief proefsessie 
Duur: proefsessie ± 3 uur, duur trouwdag ±2,5 uur 
(Betaling kosten proefsessie € 190,-, restant op trouwdag)                                                 € 335,-                                                                      
            
♥ Bruidsmake-up 
Proefsessie bruidsmake-up & bruidsmake-up trouwdag    € 185,-  
Duur: proefsessie 1,5 a 2 uur, duur trouwdag 1 uur 
(Betaling kosten proefsessie €100,-, restant op trouwdag)   
Aanschaf set nepwimpers eventueel      €   15,-  
 
♥ Touche-up  
Kapsel bijwerken en make-up naar wens aanpassen aan avondlicht of  
smokey eyes ’s avonds op het feest,  excl. reiskosten    € 115,- 
 
♥ Gasten 
Gasten make-up en feestkapsel       €   75,- 
Gasten feestmake-up         €   35,- 
Gasten feestkapsel        €   50,- 
Bruidsmeisje tot 13 jaar lichte make-up & feestkapsel     €   25,- 
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Voor vragen kun je altijd contact met me opnemen (ook ’s avonds) ; 06 412 511 79 of info@sandravanuffelen.nl  
 
Houd in je bruiloftsschema rekening met 2,5 uur voor je make-up en haarstyling en nog een half uur voor het 
aantrekken van je trouwjurk 
 
Een proefsessie plan ik meestal een week of 3 a 4 voor de bruiloft; je huidtint zal dan ongeveer overeenkomen met 
die op de bruiloft zodat je goed kunt beoordelen hoe je er uit gaat zien. Tip; doe een top aan ongeveer in de kleur van 
je trouwjurk. Je proefmakeup ziet er anders uit bij een lichte dan bij een donkere of gekleurde stof.. 
 
Naturel, bohemian of glamour; Ik help je graag met een makeup en kapsel in jullie stijl, die precies bij jou past, waarin je hele 
dag zonder zorgen, kunt stralen. Er zijn maar zoveel vrijdagen en zaterdagen in het trouwseizoen. Daarom wordt er vaak 
maanden van tevoren al een afspraak gemaakt dus boek snel om teleurstelling te voorkomen. 
info@sandravanuffelen.nl    06 412 511 79 
 
Hieronder een aantal voorbeelden van de bruiden die ik afgelopen tijd heb mogen stylen: 
 
 

   
 


