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Let's get Married
 YES jullie gaan trouwen! Gefeliciteerd!

 
 Naast een prachtige locatie,

stretchtent en culinair eten bieden wij
ook bloemen- en styling pakketten aan!  

 
 Samen met Carolien van DE BEER
Bloemen en Styling hebben wij 3
prachtige thema's en pakketten

samengesteld.

Geen oase als Oase

Bohemian
Flower Festival
Botanical



How to start..
1. Kijk en lees rustig deze brochure door
Er staat veel informatie over onze
pakketten en stijlen. 

3. Een stijl en pakket gevonden welke bij
jullie past? Let us know! Wij koppelen je
aan onze bloemist en stylist Carolien.

 

Een bruidsboeket
Corsages 
Welkomsbord 

2. Wil je de standaard pakketten nog
uitbreiden met bijvoorbeeld:

  
Op de één na laatse pagina vinden jullie   
 eventuele uitbreidingsmogelijkheden!

4. Jullie plannen samen met Carolien een
afspraak of online call in. Hierin bespreken
jullie rustig alle details met betrekking tot
bloemen en styling. 

 



Hello, it's me

h

Even voorstellen 

Hi! Mijn naam is Carolien! Na jarenlange ervaring in de event- en
bloemenbranche ben ik in 2019 mijn eigen bedrijf gestart: 
DE BEER Bloemen & Styling. Al vanaf jongs af aan heb ik een passie
voor bloemen en vind ik het geweldig om creatief bezig te zijn! Dat
is ook niet zo gek want dit zit écht in mijn 'roots' met een familie die
allemaal in de bloemenbranche werken.

 



Bohemian 
Thema 

h

Warme kleuren

Mix van verse en droge bloemen

Pampas pluimen

Houten backdrop

Natuurlijke materialen

Vintage chique 



Bohemian 

h

Welkomsbord met bloemen Bloemstukjes op dinertafel Backdrop Hout

Vaasjes met bloemen op dinertafel Boho tapijten langs het gangpad

*Onderstaande foto's zijn impressies, daadwerkelijke bloemkeuze of kleuren kunnen afwijken.



Bohemian 
Pakketten & prijzen  

h

 You got my heart  €899 It was always you €1299 Happily ever after €1899
Basis Medium Large

Bloemen in vazen of toefjes aan de
stoelen langs het gangpad 

Boho tapijten als gangpad bij de
ceremonie

Bloemstuk bij de ceremonie (geen
backdrop frame)

Vaasjes met bloemen op de dinertafel

Pampas pluimen in vazen als
decoratie

Bloemen in vazen, windlichten en
kaarsen langs het gangpad 

Boho tapijten als gangpad bij de
ceremonie

Backdrop met 1 medium bloemstuk bij
de ceremonie

Slingers met lintjes of lampionnen
door de tent

Vaasjes met bloemen op de dinertafel

Kandelaren met dinerkaarsen op de
dinertafel

Pampas pluimen in vazen als
decoratie

 

Bloemstukken, windlichten en
kaarsen langs het gangpad 

Boho tapijten als gangpad bij de
ceremonie

Tijdens de ceremonie een backdrop
met 2 kleine bloemstukken of 1 groot
bloemstuk, inclusief een linnen doek

Slingers met lintjes of lampionnen
door de tent

Bloemstukken voor op de dinertafel

Kandelaren met dinerkaarsen op de
dinertafel

Gepersonaliseerd welkomsbord met
bijpassend windlicht en bloemstuk.

Klein bloemstuk voor op de bar of
voor bij het taartmoment

Pampas pluimen in vazen als
decoratie



Flower Festival 
Thema 

h

Frisse, vrolijke kleuren

Kleurrijke bloemen met veel groen

Weelderige sfeer

Slingers met bloemen/ linten /

kleurrijke lampionnen



Flower Festival 
*Onderstaande foto's zijn impressies, daadwerkelijke bloemkeuze of kleuren kunnen afwijken.

h

Bloemstukken op dinertafel Backdrop

Bloemstuk voor bar of taart moment Bloemtoefjes langs gangpad

Slingers met bloemen



Flower Festival 
Pakketten & prijzen  

h

 You got my heart  €899 It was always you €1299 Happily ever after €1899
Basis Medium Large

Bloemen in vazen of toefjes aan
de stoelen langs het gangpad 

Slingers met linten  door de tent 

Bloemstuk bij de ceremonie (geen
backdrop frame)

Vaasjes met bloemen op de
dinertafel

Juten loper voor de ceremonie

 

Bloemen in vazen, windlichten en
kaarsen langs het gangpad 

Slingers met linten of lampionnen
door de tent

Backdrop met 1 medium bloemstuk
bij de ceremonie

Vaasjes met bloemen voor op de
dinertafel

Kandelaren met dinerkaarsen voor
op de dinertafel

Juten loper voor ceremonie 

Losse bloemen op de tafels

 

Bloemstukken, windlichten en
kaarsen langs het gangpad 

Tijdens de ceremonie een backdrop
met 2 kleine bloemstukken of 1 groot
bloemstuk, inclusief een linnen doek

Slingers met lintjes, lampionnen of
bloemen door de tent

Bloemstukken voor op de dinertafel

Losse bloemen op de tafels

Kandelaren met dinerkaarsen voor
op de dinertafel

Gepersonaliseerd welkomsbord met
bijpassend windlicht en bloemstuk.

Klein bloemstuk voor op de

Juten loper voor ceremonie

    bar of voor bij het taartmoment

 



Botanical 
Thema 

h

De kleur groen voert de boventoon

Minimalistisch botanical

Eucalyptus, varens en tropische

bladeren



Botanical 

h

Groen langs het gangpad Backdrop

Bloemstuk bar of taartmoment

Vaasjes op de dinertafel

Windlichten langs het gangpad

*Onderstaande foto's zijn impressies, daadwerkelijke bloemkeuze of kleuren kunnen afwijken.



Botanical 
Pakketten & prijzen  

h

 You got my heart  €899 It was always you €1299 Happily ever after €1899
Basis Medium Large

Groen in vazen of toefjes aan de
stoelen langs het gangpad 

Losse groene bladeren langs het
gangpad

Bloemstuk bij de ceremonie (geen
backdrop)

Vaasjes met bloemen op de
dinertafel 

Witte loper voor de ceremonie

 

Groen in vazen, windlichten en
kaarsen langs het gangpad 

Witte lampionnen door de tent

Backdrop met medium bloemstuk bij
de ceremonie 

Vaasjes met bloemen voor op de 
 dinertafel 

Losse bladeren op de dinertafel

Kandelaren met dinerkaarsen op de
dinertafel

Losse groene bladeren langs het
gangpad

Witte loper voor de ceremonie

 
 

Groene bloemstukken, windlichten
en kaarsen langs het gangpad 

Witte lampionnen door de tent

Losse groene bladeren langs het
gangpad

Tijdens de ceremonie een backdrop
met 2 kleine bloemstukken of 1 groot
bloemstuk, inclusief een linnen doek

Bloemstukken voor op de dinertafel

 Los groen op de dinertafel

Kandelaren met dinerkaarsen op de
dinertafel

Gepersonaliseerd welkomsbord met
bijpassend windlicht en bloemstuk.

Klein bloemstuk voor op de bar of
voor bij het taartmoment

Witte loper voor de ceremonie



Additionals

h

Bruidsboeket €139,95Welkomsbord €99,95

Een sfeervol handgebonden
bruidsboeket afgewerkt met
zijdenlinten,
gepersonaliseerd naar jouw
wens!

Een gepersonaliseerd
welkomsbord 
 

Corsage €14,95

Gooiboeketje €49,95
Bloemstuk 

welkomsbord 89,95

Een handgebonden
corsage.

Een bloemstuk voor op of bij
het welkomsbord.

Een kleine versie van het
bruidsboeket voor tijdens het
'gooi moment'

Bloemen voor op
de taart €14,95

Losse bijpassende bloemen
of een toefje voor de taart. 

Auto bloemstuk €99,95

Een bloemstuk passend bij jullie
thema voor op de trouwauto. 

Mini boeketje bruidsmeisjes
€29,95

Hieronder vinden jullie vaak gekozen items. Willen jullie iets anders? Alles is mogelijk!

Een mini versie van het
bruidsboeket voor de
bruidsmeisjes.



h

Last but not least
Hopelijk hebben jullie na het zien van deze brochure
een goede indruk gekregen van wat er allemaal
mogelijk is! Bloemen en styling blijft gevoelswerk.
Aanpassingen of speciale wensen zijn dan ook geen
enkel probleem! Alles is bespreekbaar en vrijwel alles
is mogelijk! 

Benieuwd naar het werk van Carolien en wat zij
allemaal voor jullie kan betekenen? Neem een kijkje
op haar Instagram of neem gerust contact met haar
op! 

@dbbloemenenstyling

info@debeerbloemenenstyling.nl

www.debeerbloemenenstyling.nl



Algemene voorwaarden

h

 Alle genoemde prijzen zijn inclusief BTW.

 Reiskosten zijn inbegrepen voor alle diensten bij Oase. Indien er items naar
een andere locatie gebracht moeten worden rekenen wij daar € 0,40 per
kilometer voor.

De prijzen voor de dinertafel styling zijn berekend op maximaal 50 personen.
Mochten dit meer dan 50 personen zijn is dat natuurlijk helemaal geen
probleem! Afhankelijk van het aantal extra personen zal er in overleg een
meerprijs is rekening worden gebracht. 


