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WEDDING             PLANNER

Geen stress, enkel liefde. Zo zou elk trouwfeest moeten zijn, toch?  Met ons bruidswerk proberen
we alvast  om jou een zorgeloos feest te bezorgen. 

Maar hoe dat feest er moet uitzien, bepaal jij. (It's your party remember) Om je op weg te helpen
maakten we deze wedding.flower.planner. 

Veel plezier ermee! 

Yo        

flower



 

Klaar 
voor de  
sprong? 



Laat de inspiratie komen. Hoe zie jij je feest,
waar wil je graag bloemen hebben, welke
sfeer, welke kleuren?

6 maand tot 6 weken vooraf

Beslist? bestel je bloemen zo snel mogelijk.
(Bij Achillea werken we met een kalender
voor trouwfeesten. Vol is vol.)

ten laatste 6 weken vooraf

Overloop stijl en kleuren met de florist. Een
moodboard is daarbij handig. 

een maand vooraf

Enkel een bruidsboeket nodig? Bestel je
boeket ten laatste 2 weken voor de trouwerij.

ten laatste 14 dagen vooraf

Een bruidsmeisje meer of minder? Geef de
laatste wijzigingen door, 

twee weken vooraf

Por je aanstaande aan om je bruidsboeket op
te pikken.

de ochtend van het feest

Mooie foto’s met onze bloemen? Wij zijn
benieuwd!

na het feest

7

6
5
4
3
2
1

Aftellen



- 21 -



Je zal niet de eerste bruid zijn met een mooi aangekleed feest en een bruidsboeket dat
daarmee vloekt. Traditioneel zorgt de bruidegom (m/v) voor het bruidsboeket (en dat is
SPANNEND!). Maar hoe zorg je ervoor dat je krijgt waar je van droomt? 
Woorden als ‘boho’ of ‘natuurlijk wild’ zeggen je liefste waarschijnlijk niks en dat kan lelijk
uitpakken. Je kan subtiel een vriendin of je tofste schoonzus inschakelen om wat bij te sturen.
Maar stiekem gedoe dat blijft gedoe. 
Onze gouden tip: maak het visueel. Ga aan de slag met kleuren, foto’s en knipsels. Een
moodboard dat je meegeeft als was het een boodschappenlijstje, is ideaal. De florist begrijpt
meteen wat jij bedoelt én je toekomstige wederhelft kan met een gerust hart uitkijken naar
jouw glimlach door de traantjes. 

PS: De kans bestaat dat je geliefde dit helemaal uit het oog verliest (jawel) en de dag vooraf dan maar de
eerste de beste bloemenwinkel binnenstapt. Schakel dus toch maar die vriendin of schoonzus in om
hem/haar daar af en toe aan te herinneren….

Het boeket van je dromen



Ons feest!
Gebruik deze pagina's voor knipsels, ideeën voor tafelversiering, stukjes
stof enzovoort...



Enkel liefde



HANDIG LIJSTJE

bloemen voor de bruidsmeisjes

Niks vergeten?
bruidsboeket (OK dit is de taak van je toekomstige maar herinner hem/
haar er toch maar aan)

bloemen voor de kinderen

bloemen voor je haar

knoopsgatboeketjes voor de mannen

bloemen voor de ceremonie

bloemen voor de receptie

aankleding van de tafel (kleine vaasjes, tafelstukken, tafelloper)

grotere arrangementen (gastenboektafel, buffet…)

eetbare bloemen voor de taart

bedankingsboeketjes



Ben jij zo een creatieve bruid die het liefst zelf aan de slag gaat? 
Met een paar emmers bloemen kan jij vast feestelijke resultaten bereiken. Maar

vergeet niet dat dit een vermoeiende dag kan zijn. Daarom deze tips: 
 

Laat je helpen, echt zorg voor de backup van een paar vriendinnen. Iedereen wil jou
in zijn buurt en jij wil die versiering klaar hebben. Heb je die backup uiteindelijk niet

nodig dan neem je gewoon gezellig samen een aperitiefje. Chill. 

Bedenk vooraf hoe je je bloemen koel kan houden in afwachting van het feest. Een
koele berging, een kelder, een plek in het bos. 

Hou je een buitenfeest, zet de tafels dan bij voorkeur in de schaduw van bomen of
span een zeildoek boven de tafels. De meeste bloemen houden niet van felle zon. 

Vul je vaasjes liefst op locatie. Je kan de bloemen thuis voorbereiden maar gevulde
vaasjes vervoeren is erom vragen. Geloof me, sinds die keer dat de vaasjes me om de

oren vlogen, weet ik waarover ik spreek. 

Doe het zelf
ONZE TIPS VOOR DIY WEDDINGS

Bij Achillea hebben we een aanbod van emmers met bloemen voor doe-het-zelvers: onze
partyboxen. Jij bepaalt de kleuren en de stijl; wij zorgen voor een mooi geheel van bloemen en

snijgroen van het seizoen. 

En tot slot: zorg voor goed werkmateriaal (bloemenschaartjes), genoeg vaasjes en
ruim plaats om rustig te werken.



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... 
Met onze bloemen kies je ook op speciale
dagen voor duurzaam en lokaal.

Download onze bruidsfolder op de feest-
pagina van de site: achillea-farmerflorist.be

ONZE BLOEMEN
VOOR JE FEEST

Achillea


