
huwelijken

By Hello Honey 2021

Trouw je in 2022, 2023 of 2024? Zoek je nog een
floriste of een styliste voor jullie huwelijk?
Download dan hier de gratis brochure en ontdek
alle informatie!



Welkom,
honey

Eerst en vooral wil ik starten met het volgende:
bedankt dat jij deze huwelijksbrochure downloadt

en interesse toont in Hello Honey. 
 

Dat betekend na 6 jaar florist te zijn, nog steeds,
immens veel voor mij. Ik hoop dan ook dat ik jou

optimaal kan begeleiden én ik jou voldoende 
 inspiratie kan geven voor jouw eigen speciale

dag.

Liefs, Charlotte x

www.hellohoneywf.be @hellohoney.be
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"We zoeken nog een florist"
Wat heb je nodig?

Zorg dat je weet welke
bloemen je wenst en in

welke hoeveelheid. 
vb. 10 tafelstukken

Leg met je verloofde al een
budget vast zodat je niet voor
verrassingen komt te staan.

vb. 1500 €

Geef alle locaties door waar
jullie bloemen wensen. 

vb. Kerkstraat 205 in
Mechelen & Feestzaal De

Eenhoorn

Vraag aan de
huwelijkslocatie of er een

bezoek mogelijk is voor de
florist.

Stuur al enkele foto's door
zodat de stijl meteen

duidelijk is. 
vb. Een Pinterest bord

Denk niet alleen aan de
versiering maar misschien

ook nog aaneen floraal
geschenk? 

HELLO HONEY



Probeer last-minute
wijzigingen te vermijden. De
florist is meestal al met grote
voorbereidingen begonnen.

Wat raad
ik jou af:

Bevestig tijdig de offerte
want ook deze heeft een

vervaldatum.

Kies je niet voor de
florist? Laat deze dit dan
even weten. Zo kan hij /

zij jou tijdig uit de
agenda schrappen.

Durf gerust te vragen of
je bepaalde florale

stukken kan
hergebruiken.

Wat raad
ik je aan:

Vraag gerust achter een
afbetaal plan. Daar is
geen schaamte voor

nodig.

Vraag je florist min. 4
maanden op voorhand

aan. 

HELLO HONEY



Huidige
Huwelijktrends

Als we P�nterest moeten geloven
z�tten we nog alt��d vast �n
Pampas grassen & aarde t�nten. 

Boho Spocus Pas!

Moderne toetsen

Boho kwam op in 2018 & veroverde al snel
heel Nederland & België. Het is  een zeer
mooie, gezellige en nonchalante stijl maar
doe vooral je eigen ding. Durf een
persoonlijke touch te geven aan zo'n trends.

Wat voor vele mensen eerder een detail zal
zijn, kunnen op jouw feest de show stelen.
Denk aan bloemen maar ook aan grafisch
werk of geschenkjes voor jouw gasten. 

Durf zelf aan de slag te gaan om zo kosten te
drukken. Be you, do you!

HUWElIJKSBROCHURE - HELLO HONEY



DÉ TRENDS VOOR
DE KOMENDE
�AREN. YOU READY
HONEY?

HELLO HONEY

We z��n al heel wat trends tegen
gekomen de afgelopen �aren. Zoals
droogbloemen, neon kleuren, leren
vest�es en m�n�mal�sme. �k ben
klaar voor �ets n�euws, ��� ook?

 Meer romant�ek1.

2. Less alcohol for me

Trouwen op een industrie terrein, city
shoots of under ground parties? Het blijft
ongelofelijk graaf maar sinds de bekende
Netflix serie Bridgerton veranderde er veel.
Royaal aan bloemen, kleuren en een 
 overdosis aan romantiek zijn weer hot
and happening! 

Meer koppels zochten de afgelopen
jaren naar lekkere alternatieven voor de
BOB's op huwelijken. Hoewel ik een
glaasje cava niet af sla is een mooie
mocktail ook niet slecht toch?

HUWELIJKSBROCHURE - HELLO HONEY



Is this 

HOT OR NOT?

3 4 5
Serre
v�bes

Park it 
outs�de

Here is your
g�ft honey

Trouwen in een serre
of in lichtrijke locaties

geven niet alleen
belachelijk mooie

foto's maar bepalen
ook zeker de sfeer. 

 
In de lente, de herfst of
de winter is het ideaal
om het zonnetje mee
te pikken vanachter

het raam. 
 

Naturel, warm én
adembenemend eens

het donker is!

Foodtrucks, een
bloemenbar of een tea

station het blijft
bijzonder populair. 

 
Een goedkoper

alternatief dan zaal
personeel en een hele
leuke manier om jouw

gasten een fijne
beleving te bezorgen. 

 
Jouw eigen taco

vullen? Ik ben sowieso
fan!

Cadeau's geven als
koppel is altijd een

detail geweest terwijl
dit nu 180 graden

gedraaid is. 
 

Ieder koppel is uniek
dus hoe fijn zou het
zijn om dat in een

uniek geschenkje te
gieten? 

 
Een biertje met jullie

foto op? of iets anders?
ga maar lekker wild!

www.hellohoneywf.be @hellohoney.be



De

Budgetratio 
honey!

Let's talk about
money honey

Bloemen zijn niet
goedkoop en hoewel
Pinterest / Instagram

doet lijken van niet, zijn
vele mensen verrast door

hun offerte.
 

Leg daarom altijd jouw
budget vast en durf dat

ook te zeggen. 
 

Zo weet je meteen wat
mogelijk is en wat niet. Ik
help je graag wat vooruit

... 

1

2

3

De standaard prijs voor een
huwelijk start vanaf 250 € excl.
BTW. Dit omdat elk bloemwerk
voorbereidingen & tijd vergt.

De gemiddelde prijs voor bloemen
per huwelijk bedraagt: 1250 € excl.
BTW. Tafelstukken, vervoerskosten,
moodboard, backdrop, materialen...

Wil je veel bloemen maar niet alles
in 1 keer betalen? Durf gerust te
vragen naar een afbetaal plan van
max. 3 maanden. 

Zo kan je jouw kosten verdelen en
kun je jouw wilde dromen waar
maken. 

www.hellohoneywf.be HUWELIJKSBROCHURE - HELLO HONEY



Mag het wat
GOEDKOPER ZIJN?

�e hoeft �e n�et te schamen. Zelf
stap �k �n het huwel��ksboot�e en
m��n god, �k w�l n�et al m��n
spaargeld kw��t. Een hu�s�e, een
tu�nt�e en een k�nd�e staan nog
op m��n to-do l��st dus ook �k
denk aan besparen. H�er z��n
m��n t�ps!

Hergebru�k bloemen

Ga voor eyecathers

Ga voor tweedehands

Een w�st�e dat�e

Wat? Geen dode bloemen op je
huwelijk maar je kan wel stukken
hergebruiken. Vaasjes aan het
gangpad van jouw ceremonie kunnen
perfect verplaatst worden op de tafels.
Waarom dubbel betalen?

Wil je een wauw-effect? Laat de
corsages en boeketten voor de
getuige vallen maar ga voor een
florale photobooth of een groot
ingangstuk. 

Durf details vervangen door
blikvangers!

Geen groot budget voor vaasjes of
eyecatchers? Ga dan gezellig op
zondag een rommelmarkt bezoeken
of ga eens naar jouw tweedehands
winkel. 

Je zal prachtig glaswerk, vaasjes en
keramiek kunnen omtoveren zodat
jouw florist deze kan opvullen met
verse bloemen. WIN = WIN!

In Amerika lijken ze bakken
geld te hebben maar helaas.
80 % van de Amerikanen gaan
een hypotheek aan om hun
huwelijk te betalen. 

Dus laat je niet verleiden door
al die overvloed want dit is
geen lening waard. 



Hoe ziet jouw
MOODBOARD ERUIT?

Een moodboard helpt �ouw
leveranc�ers al een hele e�nd
verder. Door �ouw st��l, kleuren
en thema te bepalen kan �e de
gesch�kte leveranc�ers zoeken. �e
w�lt toch geen stoere flor�st voor
een romant�sch huwel��k? 

Bepaal �ouw st��l
Ben je een romantische ziel?
Voetbal lovers of ware
natuurmensen? Verwerk dit in jouw
moodboard door fijne elementen
toe te voegen. Zoals een coole
foodtruck, uniek drukwerk of
tattoo's in plaats van ringen.

Kleuren bepalen ALLES.
Werk je met zwart, grijs en roos?
Dan kan iedereen zich meteen
een stijl inbeelden. Wees dus
kritisch met welke kleuren je
werkt. 

Ga je voor sunset of kerst
kleuren?

De locat�e
Midden in een bos, jouw stamcafé of
in een prachtige balzaal? Elk van
deze locaties geven een andere look
and feel aan jullie speciale dag. 

Hou dus rekening met de stijl zodat
deze niet "vloekt" met de locatie.

Welke st��l 
verk�es �k?

Ik ben een natuur mens met een zeer
romantische, speelse ziel en zo zal dus
ook mijn huwelijk zijn. Een deel binnen
en een deel op een romantisch domein.

MOODBOARD

HUWELIJKSBROCHURE - HELLO HONEY



MOODBOARDS
get our mood

H�eronder kan �e 4
versch�llende

moodboards terug
v�nden.

Zo kr��g �e een �dee
van hoe �ouw

huwel��k er zou
kunnen u�tz�en. Ga
zeker zelf eens aan

de slag!



Royal Glam All White

Sunset Glow Picknick Vibe



Mijn favoriete 

LEVERANCIERS
MERA STUD�O
WEDDING / EVENT STYLIST

Femke van Mera Studio toverd
met prachtige concepten. Wat
start van een gewoon
moodboard weet zij te
veranderen in iets unieks &
bijzonders.

Femke

BUREAU D'AU
EVENTS / PICKNICKS

Wil je iets speciaals voor je
geliefde organiseren? Dan
moet je bij Aurelie zijn van
Bureau D'Au. Romantische
dromen? Die komen hier uit!

Aurelie

W
e 

lo
ve

 w
ha

t w
e 

do

www.merastudio.be

www.bureaudau.be



& nog vele andere

HELLO YOU
H�LDE EYCKMANS
FOTOGRAAF

Hilde is altijd al mijn favoriete fotografe geweest. Geen
gele, rode of donkere gloed maar naturelle foto's in
een prachtig licht. Een waar talent en mijn nummer 1!

MARN�F�N BR�DAL
WEDDING DRESS STUDIO

Een jurk uitkiezen is nooit gemakkelijk en eerlijk?
Deze winkel maakt het jou niet gemakkelijker! Met
hun prachtige, trendy collecties heb je zo een
schitterende trouwjurk!

LAUREN BRACKE
MAKE-UP ARTIST

Make-up, voor een bruid aan haar bruidsmeisjes is
het niet weg te denken. Lauren is dan ook een waar
talent & heeft zelf een bridal box om jouw nog extra
te verwennen!

www.hildeeyckmans.be

www.marifinbridal.be

www.laurenbracke.be

@hellohoney.bewww.hellohoneywf.be



"Charlotte, wat
kun �e voor ons
allemaal
betekenen?"

HUWELIJKEN 2022 - 2023 - 2024

Flor�st

Styl�ng
Veel mensen weten nog niet dat ik
ook styling aanbiedt. Hoewel ik fan
ben van verschillende stylisten, hoor
ikzelf zeker in dat rij'tje thuis. 

Op maat van jouw wens & met oog
op de pérfecte dag. Vlekkeloos &
vlot.

Honey's Bar
Een mobiele bloemenbar die voor vele
leuke zaken kan ingezet worden. Voor
jouw vrijgezellen, voor op het huwelijk
of als een luxe cakestand. De bar wordt
geleverd waar jij wilt en wordt daarna
snel opgevuld met weelderige
bloemen. 

- Geschenkjes voor gasten
- Workshop vrijgzellen
- Als backdrop
- ...

Vraag gerust naar de mogelijkheden.

Stay authentic

Als floriste sta ik jullie graag met
raad, daad en bloemen bij om jullie
huwelijk op te fleuren. Zowel van
een bruidsboeket tot een unieke
aankleding. 

Blijf dicht bij jullie concept & ik maak
het waar!



250 € excl. BTW 1199 € excl. BTW 120 € excl. BTW

Kennismakinggesprek
2 Meetings
Moodboard +
Bespreking materialen
Op maat gemaakte
offerte
Opstelling & afbraak
Verhuurmaterialen ter
beschikking zoals
vaasjes, keramiek,
kaarsen ...

 
 

TH�S WORKS FOR ALL
Natuurlijk zijn alle prijzen variabel & aanpasbaar. Zo kan jezelf jouw

budget bepalen en mee werken aan een fijne samenwerking. 

Mijn aanbod &

PRIJZEN

Florist Stylist
Kennismakinggesprek
3 Meetings
Contacthouding
leveranciers
Beheer stylingsbudget
Moodboard +
stylingplan
Controle levering &
afbraak
Plaatsing & levering
materialen

 
 

Honey's Bar

Kennismakinggesprek
1 Meeting
Moodboard +
aankleding op maat
van jouw huwelijk
Opbouw & afbraak 
Materialen & tools
inbegrepen
Aangepast
verpakkingsmateriaal
naar gelang thema.

 
 



Frequently

FAQ

Q2 Q3

FAQ

Wat �s de kostpr��s
van een standaard
tafelstuk?

Moet �k alt��d
vervoerskosten

betalen?

In de regio van Wetteren of
Ternat zijn deze volledig
gratis. Eens daarbuiten komt
er 0,30 €/km bij.

De meeste tafelstukken
worden gerekend op 35
€/st. Natuurlijk zit het
keramiek mee verrekend in
de totale prijs. 

Koop je deze zelf aan komt
het op 30 €/st.

Moet �k een
voorschot betalen?

Q1

Vanaf 2022 zal een voorschot
van 10 % gevraagd worden
ter bevestiging van de
offerte. Dit om iedere klant
een eerlijke kans te geven.

Asked Questions

HUWELIJKSBROCHURE - HELLO HONEY



BEDANKT & TOT SNEL

W�l �e meer
ontdekken van
Hello Honey?

Alle gegevens
nog eens op een
r��'t�e ...

Ga dan naar Instagram of
naar de website voor alle
plannen, tijdelijke projecten,
verkopen of gewoon bakken
inspiratie.

Hello Honey
Charlotte De Meester

Massemsesteenweg 297
9230 Wetteren

0471 02 68 30
www.hellohoneywf.com

@hellohoney.be


