
Op je huwelijksdag wil je dat alles echt tot in de 
puntjes verzorgd is, zodat je de hele dag zorgeloos
kunt stralen. Jou stylen tot een prachtige bruid is 
mijn passie. Ik heb inmiddels ruim 12 jaar ervaring
met bruidsstyling en kom graag bij je thuis voor 
een proefsessie en jullie huwelijksdag. Make-up 
en bruidskapsel rustig en ontspannen in je eigen 
omgeving voordat je in je jurk stapt.

Make-up & Haarstyling
 
Bruidsmake-up & bruidskapsel inclusief proefsessie
Duur: proefsessie ± 3 uur,  
Duur: trouwdag ±2,5 uur
(Betaling kosten proefsessie € 190,-,  
restant op de trouwdag)

WAT KOST HET?

€ 335

€ 200

€ 115

Alleen Bruidsmake-up   
Proefsessie bruidsmake-up &  
bruidsmake-up trouwdag  
Duur: proefsessie 1,5 a 2 uur,  
Duur: trouwdag 1 uur
(Betaling kosten proefsessie €100,-,  
restant op trouwdag)
Aanschaf set nepwimpers €15 extra

BRUIDS- 
ARRANGEMENTEN

Touch-up  
Kapsel bijwerken en make-up naar wens  
aanpassen aan avondlicht of smokey  
eyes ’s avonds op het feest,  
(excl. reiskosten) 

Gasten 
Gasten make-up en feestkapsel:  € 75,-
Gasten feestmake-up:  € 35,-
Gasten feestkapsel:  € 50,-
Bruidsmeisje tot 13 jaar lichte  
make-up & feestkapsel:  € 25,- va €35

Resultaat was prachtig! Ontzettend veel 

complimenten gekregen van onze bruiloft 

-gasten. Sandra’s manier van werken is 

ontspannend, wij voelden ons heel vrij. Niks is 

te gek en ze denkt heel erg mee.

 

“



Mijn werkwijze 

Tijdens de proefsessie 3 à 4 weken van tevoren, inventariseer 

ik je wensen en voorkeuren voor je bruidsmake-up en -kapsel, 

de stijl van de trouwjurk en de kleuren in je bruidsboeket. Na 

advies op maat en overleg ga ik aan de slag met jouw wensen. 

Zo komen we uit op jouw ideale bruidslook die ik met foto’s en 

notities vastleg voor de trouwdag zelf.

 

Geen zorgen
Op de dag zelf blijf ik bij je tot het moment dat je aan je dag 

gaat beginnen, zodat je alle stress en zenuwen bij mij kunt 

achterlaten. Ik heb professionele make-up, speciale primers 

en fixaties, zodat de make-up en je bruidskapsel de hele dag 

optimaal blijven zitten. Eventuele assistentie bij het aankleden is 

geen enkel probleem.

 

De tarieven
Alle genoemde bedragen zijn inclusief btw en alle reiskosten 

binnen 25 km vanaf De Lier (Zuid-Holland). 

Bij een starttijd vóór 7.30 uur vraag ik een toeslag van € 30,-

HOE MAKEN WE SAMEN JOUW 
SPECIALE DAG PERFEKT?

V I S A G I  E   |    H A A R S T Y L I  N G   |    B E A U T Y   E V E N T S

Vragen of een offerte? Bel me gerust: 06 41251179 
of email info@sandravanuffelen.nl?

tel:+31641251179
mailto:info%40sandravanuffelen.nl?subject=

