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Voorwoord

Dromen jullie van DE ultieme bruiloft op het zonovergoten, 
relaxte Ibiza? Tropische idylle, maar toch lekker dicht bij 
Nederland met slechts twee uur vliegtijd. Dan helpen wij 
jullie graag uit de droom en op weg naar die onvergetelijke 
ervaring!!

Een persoonlijke huwelijksceremonie met jullie eigen trouw-
ambtenaar uit Nederland of Ibiza op de meest mooie, 
romantische strandlocaties of varend op een stijlvolle 
witte zeilboot samen met jullie gasten naar een van de 
schitterende locaties die het eiland te bieden heeft? Wij 
zorgen ervoor.

Toch liever een landelijk gevoel? Geen probleem! Wat vind 
je van een ceremonie in een knusse olijfboomgaard samen 
met jullie families?

Genieten van het uitzicht en de ondergaande zon tijdens 
een heerlijk diner aan mooi gedekte tafels en daarna een 
te gekke wedding party met cocktails en een trendy DJ op 
een van de (dak)terrassen van de hippe Beach clubs. Wij 
hebben de beste locaties en entertainment in ons bestand.

Of misschien stel je wat meer privacy wel op prijs en huur je 
liever een luxe villa met botanische tuin en eigen zwembad 
waar jullie met de gasten verblijven en de gehele bruiloft 
door ons vlekkeloos is georganiseerd. We hebben een 
aantal unieke locaties die precies dit aan jullie bieden.

Bovenstaand hebben we slechts een greep uit de vele 
mogelijkheden opgesomd die ons enthousiaste en creatieve 
team graag voor jullie gaan uitstippelen. Een greep want 
ons motto is:

 

Island Weddings Ibiza neemt jullie graag mee naar een van 
de meest spraakmakende, trendy, romantische eilanden…. 
IBIZA!
 

 

Allereerst hartelijk gefeliciteerd met jullie voorgenomen huwelijk en jullie aanvraag. Een bruiloft organiseren is een hele 
klus, waar begin je? Het plannen van deze bijzondere dag is leuk, maar je zult tegen veel dingen aanlopen waar je wel wat  
hulp, advies en ervaring bij kunt gebruiken. Wat jullie nu nog zoeken is iemand waar je persoonlijk advies van kunt  
krijgen over een of meerdere onderdelen van de organisatie, locatie en planning. Island Weddings Ibiza wilt jullie graag  
hierbij helpen.

“Alles is te realiseren!”

“Making your dream   
             wedding come true!       
Island Weddings Ibiza”
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Checklist

·  Datum voor trouwdag prikken
·  Bellen met … Island Weddings Ibiza
·  Locatie vastleggen      
·  Programma in grote lijnen opstellen
·  Stijl feest bepalen
·  Catering bepalen
·  Ceremonie bepalen
·  Gastenlijst samenstellen
·  Save the date versturen
·  Uitnodiging versturen
·  Verblijf gasten vastleggen
·  Entertainment vastleggen
·  Videograaf en fotograaf vastleggen
·  Vervoer gasten vastleggen
·  De Huwelijksdag
·  Geniet

Jullie hebben besloten om te gaan trouwen, maar nu staan jullie voor de opdracht om alles georganiseerd te krijgen. 
Hiervoor kan je best wat hulp gebruiken Island Weddings Ibiza helpt je met een checklist.
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Weddingplanner of ceremoniemeester
Weddingplanning, een op maat gemaakte 
dienstverlening
Wanneer jullie ons willen betrekken bij de gehele organisatie 
van jullie bruiloft, dan bieden wij graag ons all-in wedding-
planning aan. Vanaf dag één staan wij jullie met raad en 
daad bij en begeleiden jullie bij alle stappen die benodigd 
zijn om er een onvergetelijke bruiloft van te maken. 
Wij adviseren jullie over de locatie(s) en de diverse andere 
toeleveranciers. Vragen offertes op en gaan naar de 
besprekingen met de leveranciers en verzorgen dit voor 
jullie. Wij lezen de offertes en contracten na en bemiddelen 
waar nodig. Wij denken mee over de invulling van de dag en 
stellen hier een draaiboek en budgetoverzicht voor op. 
Natuurlijk zijn wij op de huwelijksdag zelf aanwezig als 
ceremoniemeester.

Neem contact met ons op voor het maken van een geheel 
vrijblijvend kennismakingsgesprek op een locatie naar 
keuze. Tijdens dit gesprek nemen wij jullie wensen door aan 
de hand waarvan wij een heldere offerte opstellen. Klikt het 
en is de offerte akkoord, dan gaan we met veel enthousiasme 
voor jullie aan de slag!

Ons basistarief voor weddingplanning is op aanvraag excl. 
reis- en verblijfskosten.

Ceremoniemeester, regisseur van jullie bruiloft
De ceremoniemeester heeft een cruciale rol bij het succesvol 
verlopen van jullie bruiloft. Zij is als het ware de regisseur 
op jullie grote dag en zorgt er voor dat alles achter de 
schermen vlekkeloos verloopt zodat dat jullie je de hele dag 
nergens zorgen over hoeven te maken. Ook fungeert de 
ceremoniemeester als contactpersoon voor de gasten en 
leveranciers. Het is een belangrijke taak, die vele uren van 
voorbereiding en de volledige aandacht voor deze rol op de 
huwelijksdag vereist. Laat jullie gasten ook zorgeloos 
genieten en besteed deze belangrijke rol uit aan een 
professional!
Neem contact met ons op voor het maken van een geheel 
vrijblijvend kennismakingsgesprek op een locatie naar 
keuze. Tijdens dit gesprek nemen wij jullie wensen door aan 
de hand waarvan wij een heldere offerte opstellen. Klikt het 
en is de offerte akkoord, dan gaan we met veel enthousiasme 
voor jullie aan de slag!

Ons basistarief voor het ceremoniemeesterschap is op aan-
vraag excl. reis- en verblijfskosten.

Maak dan kennis met ons        
        unieke concept!
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Trouwdag Advies via Skype

Wat jullie nu nog zoeken is iemand waar je vooraf persoonlijk 
advies van kunt krijgen over een of meerdere onderdelen 
van de organisatie waar je niet helemaal zeker van bent. 
Island Weddings Ibiza kan jullie ook hierbij helpen.

Hoe gaat het in zijn werk?
Neem contact met ons op voor het maken van een afspraak 
voor dit adviesgesprek (via Skype). Zodra we een datum en 
tijd hebben geprikt, sturen wij voorafgaand een factuur toe. 
Deze factuur dient voor de datum van het adviesgesprek 
voldaan te zijn.
 
Wij kunnen bijvoorbeeld advies geven en tips aandragen 
over een thema, kleurstelling, dagindeling en/of het op-
stellen van het draaiboek. Of misschien willen jullie eens 
door het budget lopen met iemand die een onafhankelijke 
kijk op de dingen heeft... Waar jullie ook tegenaan lopen en 
dit met een professional willen bespreken, alles is mogelijk.
 
Wanneer je contact opneemt met Island Weddings Ibiza zal 
je in ieder geval gevraagd worden aan te geven over welke 
onderdelen jullie op zoek zijn naar advies en ons, waar 

nodig vooraf relevante informatie toe te sturen zodat wij 
jullie tijdens het gesprek optimaal kunnen helpen.

Willen jullie tevens advies en tips over locaties en 
toeleveranciers?
Een op maat gemaakte portfolio met (maximaal) 3 locaties 
en een selectie van leveranciers waarbij de beschikbaarheid 
op jullie trouwdag al door ons is gecheckt is tegen meerprijs 
mogelijk.
 
Natuurlijk is het altijd mogelijk om aan de hand van dit 
adviesgesprek (via Skype) naderhand alsnog onze 
assistentie verder uit te breiden met diverse onderdelen uit 
de weddingplanning of ons op de huwelijksdag in 
samenwerking met de eigen ceremoniemeester te boeken.

Kosten adviesgesprek (via Skype) ca. 2 uur : € 175,00

Maak dan kennis met ons        
        unieke concept!

Sommige bruidsparen willen liever zelf alles rond de bruiloft organiseren en hebben ook al een ceremoniemeester uit de 
familie- of vriendenkring bereid gevonden om deze verantwoordelijkheid op zich te nemen.
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Catering is niet alleen een belangrijk onderdeel van de bruiloft, het is ook een breed begrip. 
Hapjes (biologisch), drankjes (cocktails), amuses (canapés), (lopend) buffet, diner, BBQ of  
de `late night snack`zijn slechts een kleine greep uit de mogelijkheden van de catering.

“Alles is te realiseren!”

Catering
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Styling & Decoratie
Hebben jullie een bepaald thema gekozen voor jullie 
huwelijksfeest? Denk dan ook na over de decoratie en styling 
van de trouwlocatie en van jullie zelf. Decoratie kun je tot 
in detail doorvoeren. In jullie kleding en accessoires, bij de 
bruidskinderen, bij het diner en op het feest. Heel uniek met 
een eigen identiteit, net als jullie zelf.

“Don’t just tell people about 
your dreams. Show them!”
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Speciale wens
Zin om je geliefde te verassen met een leuke, romantische of speciale boodschap? 
Wij zorgen dat deze speciale wens in vervulling gaat. All you need is ♡
Zelf ideeën, vertel het ons.

“Alles is te realiseren!”

www.islandweddingsibiza.com | M. +31 (0)6 11866523
info@islandweddingsibiza.com | www.facebook.com/islandweddingsibiza

Wedding & Event Planners
ISLAND    WEDDINGS IBIZA


