
Achillea

BLOEMEN  
FEEST

voor je



 

FOTO ’ S :  
L I E S  WIL LAERT ,  
L I E SWILLAERT .BE ,  
INSTA :  @L I E SWILLAERT 1

BRU IDSS JAALS :  LOTTE  VAN HUYCK ,
LOTTEVANHUYCK .COM,  
INSTA :  @LOTTEVANHUYCKKNITWEAR



Bij Achillea houden we van speelse en natuurlijke boeketten die de weelde van elk
seizoen weerspiegelen: blozende rozen, elegante ranken, geurige kruiden, lentebloesems
of bottels... 
Voor een zorgeloos feest werken we met een 'menu' van standaard boeketten en
arrangementen. Stel zelf je pakket samen en bepaal zelf wat voor jou belangrijk is. It's
your party! 
In dit pakket lees je hoe het werkt. Achteraan vind je een prijslijst en bestelformulier. 

Yo        



 



-01-
BEKIJK HET AANBOD

Bekijk het aanbod in deze folder en bedenk welke
onderdelen van ons menu je wil bestellen. Heb je

enkel een bruidsboeket of de diy partyboxen  nodig,
dan kan je meteen online bestellen. 

-02-
GA EERST NA OF JE DATUM  NOG VRIJ IS
Bij Achillea werken we met een online agenda voor

grotere  feesten.  Zo kan jij meteen nagaan of je datum
nog vrij is. Opgelet: kies de datum waarop je de
bloemen wil afhalen. Voor een feest dat in alle

vroegte start kies je dus beter voor de dag vooraf. 
De agenda vind je via de link 'Boek je trouwfeest' op

onze feest-pagina. 

-03-
RESERVEER JE FEESTDATUM

Is jouw datum nog vrij: boek meteen je plek want vol is
vol. . Via de website betaal je ook meteen een

voorschot van 200 euro.  Na de betaling houden we
de datum voor je vrij. 

-04-
VUL HET BESTELFORMULIER IN

In dit pakket én op de feestpagina van de site vind je
een bestelformulier met alle mogelijke onderdelen

van het menu. Vul het formulier in en bezorg het ons
ten laatste 6 weken voor je trouwfeest. Wij nemen

contact met je op via mail of telefoon om te
bespreken welke stijl en kleurpalet jij voor ogen hebt. 

Zo werkt het



 



Onze partyboxen zijn er in twee
maten. 

Partybox 1 is een mix van 70 stelen
biobloemen ne groen van het
seizoen. Ideaal om zelf tafelstukken
en grotere boeketten te maken. 

Partybox 2 is een mix van kortere
stelen, ideaal om er kleinere
vaasjes mee te vullen. 

IN TWEE MATEN

Van april tot eind oktober bieden
we dagverse bloemen in bulk
waarmee je zelf aan de slag kan. Zo
een partybox is een emmer gevuld
met een mix van volle bloemen en
wolken mini- bloempjes, groene en
geurige ingrediënten en typische
seizoensaccenten. We houden
daarbij zoveel mogelijk rekening
met de kleuren en de stijl van je
feest. 

Heb je enkel een bruidsboeket en
deze partybox(en) nodig? Dan kan
je alles meteen online reserveren. 

PARTYBOX



Voor onze bruidsboeketten laten
we ons inspireren door de natuur.
Ze zijn er in drie maten. 

Het eenvoudig bruidsboeket is een
klein maar fijn boeketje. Voor wie
het graag simpel houdt. of voor een
feest in kleine kring. 

EENVOUDIG BRUIDSBOEKET



(links)  Breed bruidsboeket met
veel details. Dit boeket is uber-
romantisch. Het weerspiegelt de
weelde van de natuur met een
combinatie van volle en geurige
bloemen, afhangende ranken en
dansende accenten.  

Standaard werken we de onze
bruidsboeketten af met touw. Voor een
luxueuze vintage uitstraling kan je ook
kiezen voor een afwerking met
plantaardig gekleurd zijden lint in
bijpassende kleuren. 

WEELDERIG BRUIDSBOEKET

(rechts) Een speels en natuurlijk
bruidsboeket. Dit boeket heeft de
ideale maat voor wie houdt van
natuurlijke overdaad zonder het
gewicht van een zwaar boeket. 

Al onze boeketten worden geleverd in
een vaasje met water dat je mag houden.
Laat het boeket er tussenin in bijtanken! 

NATUURLIJK BRUIDSBOEKET



Klein boeketje in een eenvoudige
vaas, ideaal voor een receptietafel

BLOEMETJE OP TAFEL

Set van 3 vintage vaasjes gevuld
met biobloemen van het seizoen,
vaWe gebruiken vaasjes type
apothekerspot in verschillende
hoogtes, ideaal voor het midden
van een ronde tafel of verdeel
verschillende sets over een lange
tafel

SET VAN 3 VINTAGE VAASJES

Tafelloper met een combinatie van
kruiden en groen  van het seizoen
zoals eucalyptus, rozemarijn,
steeneik, klimop of olijfwilg…, 20-25
cm breed, per lopende meter. 

TAFELLOPER

Weelderig bloemstuk (80-120 cm),
ideaal om de ceremonie in te lijsten

WEELDERIG BOEKET IN
HOGE VAAS

Het groot tafelstuk is een hoog
bloemstuk, breedte 50 cm, ideaal
voor een buffettafel of
gastenboektafel

Het medium tafelstuk is een
middelgroot, rond bloemstuk 
 ideaal voor het midden van een
ronde tafel, diameter 35 cm

Het klein tafelstuk heeft een
diameter van 25 cm. 

TAFELSTUKKEN



BESTELFORMULIER

BLOEMEN VOOR JE FEEST
 KOPPEL :

CONTACT (GSM & MAIL):

DATUM FEEST:
DATUM AFHALEN:

BESCHRIJF DE STIJL EN DE KLEUREN WAARIN JIJ JE FEEST ZIET

Geen paniek, we bespreken dit nog verder maar zo hebben we al een
aanknopingspunt. 
Heb je een Pinterestbord of een ander moodboard gemaakt: vermeld dan
hier de link naar het bord. 

Achillea



JOUW BESTELLING

AANTAL

EENVOUDIG BRUIDSBOEKET - 38 euro

NATUURLIJK BRUIDSBOEKET - 70 euro

WEELDERIG BRUIDSBOEKET - 115 euro

BOEKET VOOR BRUIDSMEISJE, VOLWASSENE - 
27 euro 

BOEKET VOOR BRUIDSMEISJE, KIND - 17 euro 

AFWERING MET PLANTAARDIG GEVERFD ZIJDEN
LINT - 15 euro

HAARSPELDEN (set van 5 bloemen of mini-boeketjes
op draad voor het haar van de bruid) - 18 euro

KNOOPSGATBOEKETJE BRUIDEGOM - 16 euro

KNOOPSGATBOEKETJE MAN - 11 euro

BLOEMENKROONTJE KIND (half bloemenkroontje) -
26 euro
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AANTAL

BLOEMENKROON VOLWASSENE - 65 euro

SET VAN 3 VINTAGE VAASJES  - 27 euro

TAFELLOPER, PER LOPENDE METER - 13 euro

HOGE VAAS MET WEELDERIG BOEKET - 97 euro

TAFELSTUK GROOT - 78 euro

TAFELSTUK MEDIUM - 56 euro

TAFELSTUK KLEIN - 37 euro

BLOEMETJE OP TAFEL - 16 euro
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Alle prijzen in deze lijst zijn btw inbegrepen. 
Behalve voor 14, 15, 16 en 17 zijn alle vaasjes
inbegrepen.
Stuur het ingevulde formulier naar yo@achillea-
farmerflorist.be. Wij mailen jou een offerte. 
Na het feest krijg je van ons een factuur voor het
totaalbedrag min het voorschot van 200 euro. De
factuur is binnen de week betaalbaar. 


