
 

Trouwen 
Aanzoekplanner  

Is voor jou geschikt als je je partner op een originele, spetterende of passionele 

wijze ten huwelijk wilt vragen en geen tijd hebt of geen idee hoe dit aan te pakken.  

Uiteraard kan het pakket zoals hieronder beschreven in overleg naar jouw 

persoonlijke wens aangepast worden. Het pakket bestaat standaard uit de volgende 

diensten: 

* Kennismakingsgesprek 

* Moodboard 

*  Uitwerking van het aanzoek 

* Planning 

* Coördinatie op de dag 

 

Afhankelijk van de wensen, is het starttarief van dit pakket €195,- 

Extraatje: wanneer je partner JA zegt en jullie besluiten Niek Organiseert hierna als 

weddingplanner te kiezen, krijg je de kosten van de planning van het aanzoek tot 

een maximum van €250,- cadeau. 

 

Weddingplanner  

Is vooral geschikt voor jullie als jullie graag zelf de touwtjes in handen willen 

houden, maar wel bepaalde onderdelen willen uitbesteden. Het tarief voor dit 

pakket is €1500,-. Uiteraard kan het pakket zoals hieronder beschreven in overleg 

naar jullie persoonlijke wens aangepast worden. Het pakket bestaat standaard uit de 

volgende diensten: 

* In overleg trouwlocatie zoeken 

* Budgetmanagement 

* In overleg leveranciers selecteren 

* 3 Face-to-face afspraken 

* Evaluatiegesprek na jullie grote dag 

 

 



 

 

 

 

Weddingplanner   

Is vooral geschikt voor jullie als jullie graag een goede en overzichtelijke 

voorbereiding willen en ook gaan voor een stylingplan. Op de dag zelf is Niek 

Organiseert in dit pakket ook aanwezig als ceremoniemeester en gastvrouw waardoor 

jullie dit niet bij een dierbare hoeven neer te leggen en jullie dus samen onbezorgd 

kunnen genieten. Het tarief voor dit pakket is €2250,-. Uiteraard kan het pakket 

zoals hieronder beschreven in overleg naar jullie persoonlijke wens aangepast 

worden. Het pakket bestaat standaard uit de volgende diensten: 

* In overleg trouwlocatie zoeken 

* Budgetmanagement 

* In overleg leveranciers selecteren 

* 5 Face-to-face afspraken 

* Teksten drukwerk opstellen en controleren 

* Aan- en afmeldingen bijhouden 

* Weddingdesign 

* Stylingplan 

* Ceremoniemeester (max. 10u) 

* Evaluatiegesprek 

 

Weddingplanner   

Is vooral geschikt voor jullie als jullie graag volledig onbezorgd van een geslaagd 

huwelijksfeest willen genieten waarbij Niek Organiseert vanaf het begin tot aan het 

succesvolle einde van de bruiloft aan jullie zijde staat. Het tarief voor dit pakket is 

€3250,-. 

Uiteraard kan het pakket zoals hieronder beschreven in overleg naar jullie 

persoonlijke wens aangepast worden. Het pakket bestaat standaard uit de volgende 

diensten: 

* In overleg trouwlocatie zoeken 

* Budgetmanagement 

* In overleg leveranciers selecteren 

* Onbeperkt aantal face-to-face afspraken 

* Teksten drukwerk opstellen en controleren 

* Aan- en afmeldingen bijhouden 

* Weddingdesign 

* Stylingplan 



 

* Styling uitvoeren + materialen verzamelen 

* Ceremoniemeester volledige dag 

* Cadeaus naar huis of hotel (laten) brengen 

* Storytellingboek als cadeau 

* Evaluatiegesprek 

 

Ceremoniemeester  

“Personal assistent voor één dag” is vooral geschikt voor jullie als jullie graag de 

organisatie van de dag helemaal zelf in handen willen houden, maar net voor de 

grote dag toch nog even de puntjes op de i willen zetten samen met Niek Organiseert 

én op de dag zelf een professioneel iemand naast jullie willen hebben, waardoor je 

familie en vriend(inn)en de hele dag met jullie mee kunnen genieten. Het tarief voor 

dit pakket is €950,-. 

Uiteraard kan het pakket zoals hieronder beschreven in overleg naar jullie 

persoonlijke wens aangepast worden. Het pakket bestaat standaard uit de volgende 

diensten: 

* 2 Face-to-face afspraken (vanaf 6 weken voor de grote dag) 

* Doornemen en evt. aanpassen van het draaiboek 

* Finetunen afspraken met leveranciers 

* Ceremoniemeester volledige dag 

 

Stylingpakket   

Is vooral voor jullie geschikt als jullie graag de organisatie van de dag helemaal in 

eigen handen willen houden en ook een lieve vriend(in) of familielid hebben 

gevonden als ceremoniemeester. Jullie willen echter jullie grote dag een thema 

meegeven of willen veel aandacht besteden aan de styling. 

Uiteraard kan het pakket zoals hieronder beschreven in overleg naar jullie 

persoonlijke wens aangepast worden. Het pakket bestaat standaard uit de volgende 

diensten: 

* Moodboard 

* Stylingplan 

* Styling van de dag 

 

Afhankelijk van de wensen, is het starttarief van dit pakket €550,-. 

 



 

Adviesgesprek  

Is vooral voor jullie geschikt als jullie graag de organisatie van de dag helemaal in 

eigen handen willen houden. Jullie willen echter toch de kennis van een professional? 

Boek een adviesgesprek bij Niek Organiseert en gedurende 2,5 uur mogen jullie mij 

alles vragen! Na het gesprek krijgen jullie een mooi verslag en kunnen jullie verder 

met de organisatie van jullie grote dag. 

* Vooraf sturen jullie mij al jullie vragen toe 

* Gesprek van 2,5 uur 

* Tijdens het gesprek behandel ik de vragen met jullie 

* Nog tijd om overige vragen te stellen 

* Achteraf krijgen jullie een mooi ingebonden verslag met alle informatie die is     

          besproken 

* Het tarief voor het adviesgesprek is €165,- euro 

Extraatje: wanneer jullie besluiten Niek Organiseert hierna als ceremoniemeester te 

kiezen, krijgen jullie de kosten van dit gesprek cadeau. 

 


