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BROCHURE WEDDING PLANNING

Wij vertalen jullie unieke
verhaal in een gezellig en

creatief trouwfeest.



 
 
 
 

 
 

Hey! 

Mijn naam is Aude en ik ben de 'Head Vedette'! 

First things first - proficiat met jullie verloving lovebirds! It's a total honour dat
jullie het wel zouden zien zitten om met ons jullie wedding te gaan plannen
en/of stylen! Wil jij ook een trouwfeest waar aandacht besteed wordt aan
kwaliteit, aan details, met een gezellige en intieme sfeer? Waar de styling so
pretty is, zoals je gepind hebt op Pinterest?
 Dan ben je in the right place - want dat is volledig onze dada. & gezien wij
graag samenwerken met gelijkgestemde zielen, vinden we het eens zo leuk dat
jij hier ook zo over denkt!

Op de volgende pagina's vind je meer uitleg over wat we voor jullie kunnen
doen. We werken niet met pakketten, maar maken voor elk huwelijk een
vrijblijvend persoonlijk voorstel, omdat het ook onze missie is om jullie
persoonlijkheid en verwachtingen zo goed mogelijk te laten doorstralen in jullie
huwelijksfeest. We bespreken dit graag met jullie tijdens een vrijblijvende
kennismaking!

 Heb je nog bijkomende vragen? Stuur me dus gerust een mailtje op 
 aude@vedetteclaudette.com of via WhatsApp +32 496 95 61 62 en ik
beantwoord ze met veel plezier!

Veel liefs!
Aude

Klaar om van jullie huwelijk een unieke ervaring te maken?
We are too.



Wij gaan hard op detai ls ,  op een

unieke en persoonl i jke styl ing en

een kwal itat ieve foodbeleving.. .  we

wil len dat jul l ie  huwel i jk  een

herinner ing voor het  leven wordt.  

Vedette qui?

Vedette Claudette is een coole naam (vinden we zelf, jij
hopelijk ook!) voor onze creatieve wedding planning &

stylingdiensten. "We " zijn Aude (ik) & Clint, mijn
partner. We focussen ons hierin op het creëren van

unieke, creatief-gestylede trouwfeesten met een warm
en gezellig karakter, die de eigenheid van het koppel

volledig weerspiegelen.
 

We combineren Clint's doorwinterde event- en horeca
ervaring met mijn ervaring ook en mijn creatieve styling
skills. Zo vormen we jullie persoonlijke verhaal om tot

de mooiste dag van jullie leven!
 
 
 
 

Vedette
pourquoi?

We onderscheiden ons graag van anderen
omdat we:

 
Onszelf niet zien als louter event planners,
maar eerder storytellers. Jullie persoonlijke
verhaal staat centraal in het concept dat we

creëren. 
 

Hands-on zijn, we maken zoveel mogelijk
items zelf in ons eigen atelier en zoeken

steeds naar de beste verhoudingen tussen
 duurzaamheid, kwaliteit & budget. 

 
We allround zijn. Van grafisch ontwerp over
gasten begeleiden tot cocktails shaken, we

got it all covered. 
 
 



 

 

 

Overzicht
mogelijkheden



 

 

- kennismakingsgesprek en locatiebezoek
- scenario schrijven van de ceremonie samen met de door jullie

gezochte ceremoniespreker
- opmaak draaiboek in samenwerking met de door jullie

uitgezochte leveranciers
-  opbouw en afbouw overzien (niet zelf uitvoeren)

- coördinatie op de trouwdag (= ceremoniemeester):
aanspreekpunt voor gasten en leveranciers, begeleiden van de

gasten, opvangen van verrassingen
 
 

C O O R D I N A T I E

 

 

1550 euro incl. BTW
prijzen zijn excl. rentals & bloemeninstallaties

 

 

 

 

 

 

 
- 'style my wedding' workshop waarin we samen het concept

van jullie huwelijksfeest bepalen, materialen en kleuren
kiezen en de trouwlocatie optimaal mogelijk benutten

- we werken een huisstijl uit voor het grafisch ontwerp van
een save-the-date, uitnodiging, menukaartje, 

thank you kaartje
- we zoeken naar de juiste styling leveranciers, zoals voor

bloemeninstallaties, meubilair , decoratiematerialen, servies,
ceremonie-inrichting..

- we plannen een plaatsbezoek met de leveranciers
- ons beschikbaar decoratiemateriaal is gratis te gebruiken

- we doen de op- en afbouw van onze eigen materialen 
 
 
 

 

 

Wedding Styling

Styling, het is mijn paradepaardje. Ik vind het geweldig om trouwfeesten te creëren zoals je ze
ziet op Pinterest! Clint maakt daarom veel decorstukken op maat die ik uitdenk, specifiek

voor jullie persoonlijke feest.  Ook de styling van je uitnodiging en bijhorende communicatie is
bij ons in dezelfde lijn en wordt in-house gemaakt. We laten hierin niets aan het toeval over:
we  beginnen samen met jullie met het samenstellen van het concept, kiezen een kleurenset &

zoeken daarna naar de leukste decomaterialen en inrichting.  Kortom, we verzorgen een
ongeziene wedding styling die perfect aansluit bij jullie stijl!

Vanaf 2200 euro
 prijzen zijn excl. rentals, leveranciersbudget &

bloemeninstallaties

Jullie verhaal en stijl laten we volledig
doorschijnen in de aankleding van jullie feest.

Styling



 

- aantal afspraken naargelang nodig 
- een volledige retroplanning, van je huwelijksdag tot nu

- de perfecte locatie zoeken we voor jullie uit
- min. 2 locatiebezoeken

- zoeken naar alle  leveranciers die in jullie concept passen
- food & drinks tasting (indien mogelijk) 

- persoonlijke online drive waar je alle info terugvindt
- budgetbeheer

- volledig draaiboek voor voor- tijdens- en na het feest
- volledige op- en afbouw

 

 

 

 

Wedding planning

Bij full wedding planning gaan we je volledige huwelijksfeest vormgeven. We
beginnen met het vinden van dé unieke locatie voor jullie feest, waar jullie vibes

volledig tot hun recht komen. Bovendien ben ik, Aude,  jullie wingwoman doorheen
de volledige voorbereiding en zoek ik de beste leveranciers voor jullie uit.  Ook de

volledige wedding coördinatie (vaak  'ceremoniemeester zijn' genoemd) nemen we op
ons: Ik als front woman en aanspreekpunt voor de gasten, Clint backstage om al het

reilen en zeilen vlot te laten verlopen.
Kortom, zeker zijn van jullie keuzes, een wauw-factor door de styling 

en stressloos genieten van jullie grote dag!

Vanaf 3750 euro
prijzen zijn excl. rentals, leveranciersbudget &

bloemeninstallaties. Persoonlijke offerte wordt
gemaakt op basis van een kennismakingsgesprek!

incl. volledige coördinatie

incl. Wedding Styling

Planning



We doen nie t s  l ie v e r  dan  on z e

s ki l l s  ma x imaal  in z e t t en om v an

j u l l ie  dag een fan t a s t i s che

e r v a r ing t e maken .

Comment?

 
Hoe kan een wedding planner zo'n meerwaarde creëren horen we

jullie denken? En waarom moeten we voor jullie kiezen?
 

Wel, wij vinden het onze duty om jullie te laten focussen op de
romantische en intieme aspecten van jullie bruiloft. Dromen van de

ideale locatie en setting, proeven van al het lekkers dat we gaan
serveren, het uitkiezen van een jurk met je BF's en een glaasje

champagne... En vooral, jullie verwachtingen zien werkelijkheid
worden door onze ervaring en styling. Kortom, jullie dienen enkel

nog aan te geven wat jullie leuk, mooi en lekker vinden - wij zorgen
ervoor dat alles tot in de puntjes geregeld wordt.

 
We willen ook dat jullie huwelijk een échte ervaring wordt. Die jullie

persoonlijkheid weerspiegelt. Een feest dat gewoon... 'jullie' is. En
daar willen wij graag bij helpen! We zoeken dé unieke locatie die

volledig past in jullie persoonlijke concept. We gaan voor elk
persoonlijk detail op zoek naar de geschikte leverancier. We bieden
jullie zo de kans om stressloos naar jullie bruiloft toe te leven. Jullie

kunnen op beide oren slapen dat jullie feest op alle vlakken in
goede handen is.

 
Waar we starten? Jullie vibes matchen met die van ons tijdens een
vrijblijvende kennismaking. We vinden het suuuperbelangrijk dat er

een goede connectie is, gezien we heel close gaan samenwerken
en net die persoonlijke toets centraal staat! Op basis daarvan,
maken we met veel plezier een persoonlijk voorstel voor jullie.

 



Vrijblijvende
kennismaking

Persoonlijk voorstel

 start planning Wedding bellsss

Verloop
 

Tussentijdse updates over planning
(& locatiebezoek(en)
 



Lookbook
 

 



Lookbook
 



Klik hier
 
 
 

en laten we

vrijblijvend

kennismaken!
of stuur ons een mailtje op

hello@vedetteclaudette.com
+32 496 95 61 62

Et maintenant?
Tijdens een vrijblijvende kennismaking matchen
we graag onze persoonlijkheden. We gaan wat

dieper in op onze services en luisteren graag naar
jullie verwachtingen. Op basis hiervan maken we

een persoonlijk voorstel.
Als er een match is, maken we een bestelbon op

om onze samenwerking te starten. 
 

We zijn benieuwd naar jullie verhaal! Eens
samenzitten? 

Stuur ons een mailtje en we zien elkaar snel!

http://calendly.com/vedette-claudette


Moeten we ons aan vaste pakketten en leveranciers houden?

Nope, we willen vooral dat we een trouwconcept samenstellen waarin jullie zich goed voelen!  We
overlopen samen welke punten jullie graag zelf in handen nemen, of en hoe dit mogelijk is en welke
ondersteuning jullie hierin van ons verwachten. Op basis hiervan maken we een persoonlijk voorstel
op!

Waarom zou ik met een wedding planner werken?

Een wedding planner nemen is geen luxe maar een keuze. Je spendeert gemakkelijk zelf 100 uur aan
de voorbereiding van een huwelijk - dat is ongeveer 3 maanden fulltime werken. Tijd die je dus
gemakkelijk ergens anders aan kunt spenderen zoals je gezin, je job, je hobbies en vrije tijd. Daarnaast
is een professionele wedding planner op de hoogte van alle do's en don'ts, kent ze de beste
leveranciers en heeft ze waarschijnlijk nog kortingen wegens veelvoudige afname  - die (in ons geval)
rechtstreeks naar jullie doorgerrekend worden. Win in tijd, hogere efficiëntie wat zich vertaalt in het
budget en het belangrijkste: meer genieten van de voorbereiding!

Stylen jullie altijd in een boho-achtige stijl?

Nonono! Voor een prinsessenhuwelijk met veel tirlantijntjes, witte duiven en paarden, toeters bellen
en over the top bling ben je bij ons niet aan het juiste adres. Goed nieuws: voor al de rest wel!
Uiteraard voel je je altijd in een bepaalde stijl thuis, en voor ons is dat modern, natuurlijk, bohemian &
een tikkeltje tropical, als we er dan toch een veelzijdige sticker op moeten plakken. 

Sereen en intens. Vertellend en gedetailleerd. Warm en gezellig.  Maar vooral, eigen aan wie jullie zijn.  
Gasten vertrekken met 'dit was echt een feest in hun stijl' en niet 'dit was typisch Vedette Claudette'. 

FAQ
 



Hoeveel kost een huwelijksfeest? En werken jullie met een minimumbudget?

Onze missie luidt: met elk budget een waardig huwelijk plannen. Dus geen miniumbudgetten bij
ons. Aan de hand van een handige tool die we ontwikkelden en onze persoonlijke ervaring in alle
budgetten, kunnen we heel snel inschatten of jullie vooropgestelde budget overeenstemt met jullie
verwachtingen. Daarna gaan we hier samen een evenwicht in zoeken dat goed aanvoelt.
Transparantie is hierin bij ons de sleutel: we zijn heel to the point en eens we een budget vastleggen,
houden we ons daaraan. Daarnaast willen we ten allen tijde een minimum aan kwaliteit kunnen
garanderen en leveren we niets af waar we zelf niet trots op kunnen zijn!

FAQ
 



Werken jullie altijd met dezelfde leveranciers?

Nope we don't. We zijn met niemand getrouwd (hihi) en zoeken de leverancier die het beste bij jullie
past, niet de leverancier die in ons laatje past. 

Hoe kiezen we een wedding planner die bij ons past? 

Hierop is ons antwoord heel simpel: kies voor iemand waarbij jullie zich goed voelen en die dezelfde
normen en waarden heeft als jullie. In ons geval: transparantie en eerlijkheid, positiviteit, originaliteit
en eigenheid, en alles laten verlopen in mooie setting en een stressloze, gezellige sfeer. De
voorbereiding is ook onderdeel van jullie huwelijksfeest, 
dus dit moet even aangenaam aanvoelen als het feest zelf.  

Hoe verloopt het verder als we met jullie wensen samen te werken? 

Deze brochure dient als eerste indicatie van wie we zijn en wat je van ons mag verwachten. Als dit
goed aanvoelt, plannen we graag een persoonlijke kennismaking in en overlopen we samen jullie
wensen en verwachtingen. Op basis hiervan maken wij een een persoonlijk voorstel. Als dit door jullie
wordt goedgekeurd, gaan we van start met de planning!

FAQ
 



Inspiratie
We zijn echte kameleons en maken onszelf elke

stijl eigen. Van Boho tot Italian Chique. 
Check zeker onze Pinterestpagina voor meer

inspiratie!

 

 
Foto's door Julie Vanderhaeghe, Christine Smeyers en JL Studioo


