
BRUIDSARRANGEMENT



  

PROfICIAT 
MET JULLIE HUWELIJK !

Een dag die in teken staat van jou 
en je partner. Een dag waarop je wil stralen.

Een goede voorbereiding is belangrijk en 
zorgt voor minder stress.

Het ervaren team van YourMakeUp staat dan 
ook graag in voor je make-up en kapsel.



Hoe gaan we te werk?
Je ontvangt een vragenlijst die ons een 

zo volledig mogelijk beeld geeft van jouw 
wensen. Foto’s en moodboards, bvb van 

Pinterest zijn zeker welkom in 
de zoektocht naar jouw ideale bruids-

make-up en haarstyling.

Vervolgens plannen we een online intake 
gesprek in via video-call (Skype, Teams, 

Google Meet, Zoom). Zo weten we perfect 
wat je verwachtingen zijn

We raden vervolgens een proefsessie met 
bijhorende bruidsfiches aan, zowel voor het 
kapsel als de make-up. Dit gebeurt meestal 

2 maanden voor het huwelijk.

Op die manier zijn we allemaal 100% zeker 
van een geslaagde look.



De Bruidsmeisjes 
en familie

De bruidsmeisjes, trotse mama’s 
en zussen, de familie en schoonfamilie 

mogen ook stralen. 

Ons team kan make-up en haarstyling van 
de suite voorzien. Indien gewenst, is ook hier 

een proefsessie mogelijk.

Samen maken we er een sfeervol moment 
van dat vaak al een leuke start is van deze 

prachtige dag samen.  

Ons professionele team zorgt ervoor dat
alles vlot verloopt volgens de timing. 



ONZE BRUIDSarrangementen*

Totaalpakket: Bruidsmake-up + kapsel (beiden met proef) + gratis lipstick €  195

Bruidsmake-up          €  60

Bruidsmake-up met proef         €  110

Bruidsmake-up + kapsel (beiden zonder proef)     €  110

Supplement valse wimpers bruid        €  20

Extra volwassene make-up        €  40

Extra volwassene kapsel         €  30

Extra tiener make-up         €  20

Extra tiener kapsel          €  20

Supplement touch-up(s) voor avondfeest     op aanvraag

*prijzen excl. verplaatsingskosten (€ 0,41/km) vanuit onze vestigingen in 9190 Kemzeke, 8510 Rollegem, 
9506 Idegem. De totaalprijs wordt je steeds meegedeeld na je aanvraag.

Aanvragen via 
www.yourmakeup.be/contact


