
Ja, 
ik wil!

De allermooiste 
versie van jezelf

Van proefsessie 
tot bruiloft

Ontdek de mogelijkheden om 
te stralen op jouw grote dag.

Een hele relaxte en 
fijne stylist die een 
droomkapsel weet 
te maken! 
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Alles wordt zorgvuldig uitgekozen om 

jullie mooiste dag compleet te maken en 

uiteraard besteden jullie veel aandacht 

aan alle details.

Maar heel eerlijk, je jurk blijft één van de 

belangrijkste en leukste voorbereidingen 

toch? Mooie haarstyling en make-up laten die 

prachtige jurk nog beter tot haar recht komen 

en maken jou tot een stralende bruid.

Dit zal iedereen gelijk zien, en je kunt het 

zelf nog keer op keer blijven bewonderen op 

jullie trouwfoto’s en/of trouwvideo. Juist omdat 

het dus vereeuwigd wordt is het zo belangrijk 

dat jij je de mooiste versie van jezelf voelt en 

je geen zorgen hoeft te maken over je looks. 

Daarom help ik je graag om een look te vinden 

die helemaal past bij jou, jouw stijl en jouw 

bruiloft zodat jij alleen maar hoeft te genieten!

Gr

Gefeliciteerd, 
jullie gaan 
trouwen!

Yaj!

Vandaag 
ben jij op je 
allermooist
Je hoeft alleen nog 
maar te genieten...F
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Zes tot acht weken voor de bruiloft vindt de proefsessie 

plaats in mijn studio in Veenendaal. 

Tijdens deze proefsessie leren we elkaar beter kennen en 

nemen we uitgebreid de tijd om goed te kijken naar jouw 

wensen en naar wat past bij jou maar ook bij jullie wedding.

Vervolgens gaan we met deze informatie en kennis aan de slag 

en proberen we verschillende looks uit totdat de haarstyling en 

de make-up helemaal naar je zin zijn. We maken foto’s van het 

resultaat en ik noteer nauwkeurig wat we hebben gedaan. 

Op deze manier weten we op de trouwdag precies wat we gaan 

doen en ben ik goed voorbereid. Dit scheelt een hoop stress, en 

dat is nou juist de bedoeling! Ik ben er om voor een ontspannen 

en gezellig begin van jouw grote dag te zorgen. 

Proefsessies vinden plaats op een dinsdag, woensdag of vrijdag. 

Bij voorkeur in de ochtend of begin van de middag zodat je het 

resultaat bij daglicht kunt bekijken.

Uiteraard mag je tijdens je proefsessie iemand meenemen, 

alleen maar gezellig! Zij kennen je vaak goed dus dan is het fijn 

om een extra mening te hebben.

De proefsessie vindt 

plaats in mijn studio in 

Veenendaal 

  vandaag is het dan zover.   

  De dag is begonnen, je  

  gaat echt trouwen! 

Op de afgesproken tijd ben ik bij jou, of dit nu 

thuis is, op jullie trouwlocatie of in een hotel. 

In alle rust starten we jouw grote dag. We zijn 

ongeveer twee uur bezig met jouw haarstyling 

en make-up. Daarna mag je jouw prachtige 

jurk gaan aantrekken. Het is handig hier een 

half uurtje voor uit te trekken. Hierna kan ik 

je bijvoorbeeld nog helpen met de sluier in je 

haar te doen en een laatste check van haar en 

make-up voordat je stralend jouw aanstaande 

voor het eerst gaat zien!

JA

Gr
De laatste details

Proefsessie

Spannend!
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Wil je in de loop van de dag je looks 

laten bijwerken en even opfrissen? 

Dan kan ik naar de locatie komen voor 

een touch-up. 

Ik zorg er dan voor dat je stralend of zelfs 

met een iets andere look aan de avond kunt 

beginnen. 

Zou je graag op meerdere momenten een touch-

up willen? Dan is het ook mogelijk dat ik de hele 

dag aanwezig blijf zodat ik altijd in de buurt ben 

als je me nodig hebt!

Ook je beste vriendin, moeder of zus 

wil er natuurlijk stralend uitzien

Wat is er gezelliger dan je dag te starten met een heerlijke 

beauty ochtend. Want ook je beste vriendin, moeder of zus 

willen er op zo’n dag natuurlijk stralend uitzien. 

Afhankelijk van de planning kan ik voor enkele gasten ook het haar en of de 

make-up verzorgen. Mochten er meer dames zijn die hierin interesse hebben dan 

kan ik ook een collega mee nemen. Ook is het mogelijk om het haar te doen van 

een klein bruidsmeisje, schattig!

Stralend -en wellicht met 

een andere look- aan 

de avond beginnen

Ook aandacht 
voor de daggasten

Touch-up
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Het is mooi om op je trouwdag de nadruk op je 

ogen te leggen met make-up, dit zal je nog meer 

laten stralen. Kunstwimpers kunnen je helpen 

om je oogopslag intenser te maken.

Meestal maak ik gebruik van wimperstukjes, dit oogt heel 

natuurlijk maar geeft echt wat extra’s. Zeker op foto’s en als 

je naar beneden kijkt zie je het verschil goed, zonder dat het 

gelijk heel zwaar wordt. 

Vaak krijg ik de vraag: ‘Kan dat wel met mijn haar?’ Maar 

gelukkig is er tegenwoordig heel veel mogelijk. Je haar 

hoeft ook echt niet super lang te zijn om een mooie updo 

te kunnen maken. Maar soms kan wat extra haar wel een 

uitkomst zijn, zowel bij los als bij opgestoken haar. 

Tijdens de proefsessie kunnen we kijken wat de clip-

in extensions voor jou kunnen toevoegen. Deze kun je 

dan bij mij huren voor de trouwdag zodat je ze niet hoeft 

aan te schaffen. Na de trouwdag hoef je er verder niks 

mee te doen, behalve ze terug te sturen. Ik zorg dan dat 

ze gewassen en wel weer terug komen in mijn collectie, 

makkelijk toch?

Kunstwimpers maken je 

oogopslag intenser

Gr

Gr

Lashes

Extensions
Kan dat wel 
  met mijn haar?

Foto: Suegraphy
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Natuurlijk wil jouw aanstaande er 

ook fantastisch uitzien op jullie 

trouwdag. Als hij voor grooming 

kiest zorg ik ervoor dat zijn huid er 

gezond en egaal uit ziet. 

Prachtige haarspelden, verse bloemen, 

een sluier of een bloemenkrans. 

Allemaal haaraccessoires die jouw kapsel gelijk 

omtoveren tot bruidskapsel en jouw haar direct extra 

feestelijk maken. Je hebt hierin natuurlijk heel veel 

verschillende soorten. 

Heb je al iets moois gekocht? 

Neem deze dan zeker mee met de proefsessie zodat 

je kunt zien hoe we deze mooi in het kapsel kunnen 

verwerken. Overweldigd door alle mooie voorbeelden 

online? Geen stress! Ik heb ook verschillende headpieces 

op voorraad die je dan tijdens de proefsessie kunt 

proberen en kijken wat er bij je past!

Ook de bruidegom 

verdient aandacht

Eventuele plekjes of donkere kringen worden 

gecamoufleerd maar bovenal zorg ik ervoor dat zijn huid 

wordt gematteerd zodat deze niet zal glimmen op de 

foto’s. Uiteraard gebeurt dit alles op een hele subtiele 

en natuurlijke manier zodat je niet ziet dat er make-up 

gebruikt is. 

Ook kan ik nog even de laatste hand leggen aan 

zijn haar. 

Haaraccessiores

Grooming

Foto: Wickie Fotografie
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Bruidskapsel en make-up (incl. proefsessie)*

Bruidskapsel (incl. proefkapsel)*

Bruids make-up (incl. proefmake-up)*

Grooming van de bruidegom 

Clip-in extensions voor 1 dag 

Wimperverlenging voor 1 dag

Haarstyling en make-up 

Haarstyling kort haar 

Haarstyling lang haar 

Make-up 

Bruidsmeisje tot 12 jaar 

Toeslagen
Extra vroege start? Geen probleem! 

Voor een start voor 07:30 uur vraag ik 

wel een toeslag van €100.

Reiskosten
Tot 20 kilometer enkele reis zit bij het 

bruidsarrangement inbegrepen. 

Daarna reken ik €0,29 per kilometer, 

gerekend vanaf 3902KA. Is de reistijd 

langer dan 1,5 uur? Dan reken ik €25 

per half uur extra.

Betalingen
De betaling geschiedt in drie termijnen. 

Je doet een aanbetaling van €50 

om jouw trouwdatum te reserveren. 

Dit bedrag wordt ingehouden op 

de betaling van de proefsessie. 

De proefsessie wordt altijd in 

rekening gebracht nadat deze heeft 

plaatsgevonden en bedraagt 50% van 

het totale bruidsarrangement. Na de 

bruiloft betaal je de andere 50% plus 

eventuele extra opties.

Bovenstaande werkzaamheden zijn alleen te boeken in combinatie met het 

bruidsarrangement en vinden dan ook op dezelfde locatie plaats als waar de 

bruid zich klaar maakt.
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Bruidsarrangementen EUR

Daggasten bruiloft

Een overzicht van alle tarieven voor mijn diensten als hair & make-up artist. 

Mochten er zaken ontbreken in onderstaand overzicht kun je vrijblijvend 

een prijs aanvragen.

Staat er niet precies bij wat je 

zoekt? Heb je speciale wensen 

of wil je meer informatie? Gr

Tarieven

Neem gerust contact op
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Foto: By Jasmin Fotografie



Heb je nog vragen?

Je kunt me bereiken via onderstaande 

contactgegevens.

Tel. +31 (0)6 51 68 91 09

E-mail info@chantellealyssa.com

Website www.chantellealyssa.com

muachantellealyssa           chantellealyssabolten

Liefs, 
Chantelle


