
Full Service
weddingplanning

Professioneel 
ceremoniemeester

Styled 
fotoshoots

Klasse en een knipoog,
fris en romantisch, 

op een persoonlijke manier.



De Ultieme Beleving voor jullie bruiloft!

Love&Berries helpt jullie om alle wensen en verwachtingen in kaart te 
brengen en te vertalen naar de Ultieme Beleving. Samen bespreken we 
wat jullie zelf willen doen, wat we samen doen en wat jullie uit handen 
willen geven.

Zo houden jullie zelf het plezier in de 
voorbereiding, besparen jullie kostbare 
tijd en genieten jullie optimaal van de 
voorbereiding en de bruiloft. Geen stress 
en alles goed geregeld.

Tijdens de bruiloft willen jullie genieten,
genieten van jullie liefde voor elkaar. En 
dat geldt ook voor jullie gasten. Dit zijn 
familie en vrienden die een belangrijk 
deel van jullie leven zijn en dus ook van 
jullie bruiloft. Die mogen net zo intens 
genieten van deze mooie dag. 

Love&Berries pakt de taken en verant-
woordelijkheden die bij de organisatie van 
de bruiloft horen op. Als professioneel 
ceremoniemeester is Love&Berries het aanspreekpunt voor alle leve-
ranciers, jullie gasten en natuurlijk jullie zelf.

Love&Berries staat voor klasse met een knipoog, fris en romantisch op 
jullie persoonlijke manier.

Love&Berries
Eva Bloot

Welkom bij
Love&Berries
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I think I want you more than want
I know I need you more than need
I want to hold you more than hold
When you stood in front of me

I think you know me more than know
And you see me more than see
I could die now more than die
Every time you look at me Never seen anything quite 

like you - The Script



Ceremoniemeester

Jullie vinden het leuk om zelf de organisatie en planning van de bruiloft 
op te pakken. Het is fijn om af en toe advies te kunnen vragen en zeker 
te weten dat we op schema blijven.
Op basis van jullie planning stelt Love&Berries een draaiboek op, be-
vestigt alle leveranciers en zorgt ervoor dat de hele dag 
professioneel wordt geleid.

• onbeperkt advies
• overzicht bewaken
• afspraken bevestigen met  

leveranciers
• bezoeken locatie
• draaiboek opstellen
• aanspreekpunt voor  

leveranciers en gasten
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Jullie hoeven niet alles zelf te doen. Love&Berries is toegankelijk voor 
bruiloften met ieder budget. Jullie geven aan wat jullie zelf oppakken, 
waarin jullie ondersteuning zoeken en wat jullie uit handen geven. 

• onbeperkt advies
• overzicht bewaken
• voorstellen van leveranciers
• budgetbewaking
• uitnodigingen versturen en 

rsvp’s verwerken
• draaiboek opstellen
• eigen webpagina
• aanspreekpunt voor  

leveranciers en gasten

Weddingplanning
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“Dankzij Eva van Love&Berries hebben wij een 
fantastische trouwdag gehad. Ze is heel erg be-
hulpzaam en heeft oog voor detail. Niks laat ze 
aan het toeval over. Ook haar rol als 
ceremoniemeester heeft Eva tot in de kleinste 
detail uitgevoerd. Hierin was niks haar teveel, ze 
had zelfs haar speech ook in het Frans voorbe-
reid voor onze Franse familie die aanwezig was 
op de bruiloft. Kortom wij kunnen absoluut aan-
raden om Love & Berries aan te nemen als jullie 
weddingplanner!”

“Vanaf de allereerste ontmoeting 
met Eva hadden we een goed 
gevoel bij haar. Ze was op alle 
vlakken erg betrokken en dacht 
aan zaken waar wij niet aan ge-
dacht hadden (erg fijn bij zoiets 
belangrijks als ons trouwen). Ze 
is heel makkelijk te benaderen 
en maakte altijd tijd voor ons. 
De communicatie over en weer 
verliep daarom ook heel soepel 
en Eva was heel duidelijk in alles 
wat ze deed of van ons nodig had. 
Ze ontzorgde ons in alles en ik 
kan haar iedereen aanraden! Qua 
prijs kwaliteit is ze ook prefect. 
Het kost wat, maar je krijgt er zo-
veel voor terug, waardoor wij een 
prachtige bruiloft hebben gehad!”

“Je bent ook echt weer een reddende 
engel he!”

“Want zoals we eerder al zeiden, 
zonder jou was het niet zo’n mooie 
bruiloft geworden!”

Ervaringen

Foto: Lotte de Graaf



Foto: YesIdo



www.loveandberries.nl
info@loveandberries.nl

06 51206646

Love&Berries zorgt voor de ultieme
beleving op jullie bruiloft. Jullie

wensen en verwachtingen staan
centraal in de planning en organisatie.
Als weddingplanner is Love&Berries er

om jullie te ondersteunen, adviseren
en te begeleiden. Een volledig

zorgeloze voorbereiding en een
droombruiloft die jullie verwachtingen

overtreft. 

Love&Berries staat
voor bruiloften met klasse en een

knipoog, fris en romantisch op jullie
persoonlijke manier. Genieten vanaf

het eerste moment!


