Prijslijst Bruidsbloemwerk
Bloem Atelier – Intratuin Hoorn
Walk in Bridal Bouquet

Een bruidsboeket op maat te duur? Dan bieden wij het ‘Walk in Bridal Bouquet” aan, Hierbij
geeft u alleen de kleur aan en bepalen wij wat erin gaat. Dit bruidsboeket kan zelfs op de dag
zelf gemaakt worden.
Vanaf €35.-

Bruidsboeket hand gebonden

Een boeket waarbij je alle stelen in de hand vasthoud. Afgewerkt met lint, jute touw of stukje stof
van de bruidsjurk (zelf aanleveren)
Vanaf €75.- *

Bruidsboeket draad gebonden of “bridy”

Een ambachtelijk boeket waarbij iedere bloem op draad wordt gezet. Er zijn dan veel modellen
mogelijk zoals een cascade of druppelvorm boeket.
Vanaf €150,- *

Bruidsboeket Draad Gebonden met lijmtechniek
Hierbij zijn de meest uitzinnige creaties te maken.
Vanaf €150,- *

Bruidegom corsage

Een afspiegeling van het bruidsboeket in het mini.
Op spelt vanaf €5.- *
Op magneet vanaf €7.50.- *

Gasten corsages

Je kunt natuurlijk iedereen een corsage opspelden. Dit noemt men een buttonhole, maar eigenlijk
is dit voor heren. Een polscorsage is meer ladylike.
Op spelt vanaf €3.50 *
Op Magneet vanaf €5,- *
Polscorsage vanaf €10.- *
*Voor alle bloemwerken geld dat het duurder wordt als je kiest voor exclusieve bloemen en bloemen zoals tuinrozen
of bloemen buiten het oorspronkelijke seizoen (denk aan pioenrozen in na juli)

Bruidsmeisjes boeket

Meestal hand gebonden met bloemen uit het bruidsboeket. Klein genoeg voor kinderhanden
groots genoeg dat zij zich een prinses voelen.
Vanaf €25,- *

Weggooi boeket

Dan kun je je “echte” boeket verstoppen en bewaren
Vanaf €30,- *

Bloemenkroon

Voor het ultieme bohemian gevoel. Een haarband of bloemenkroon.
Draad gebonden en kan tegen een feestje.
Vanaf €75.-

Haar-corsage

Kleine toefjes gipskruid of een mooie Roos op een haarklem. In de vorm van een haarcorsage
kun je deze zo in je haar zetten.
Vanaf €15.-

Tafel flesjes

Heel handig. We leveren een mix van bloemen in jou kleur thema in een mix van flesjes. Leuk
voor statafels of op de tafelloper aan de restaurant tafel. inclusief de flesjes die te leen zijn.
Vanaf €5.- per stuk excl. borg vaasjes

Stoel hangers

Daar komt ze aan over het gangpad naar haar aanstaande tussen de bloemen door. We hebben
flesjes aan een touwtje met een mix van bloemen.
Vanaf €7,50 per stuk excl. borg vaas

Boeketten

Een eyecatcher in de trouwzaal, restaurant of bij de DJ in de feestzaal.
Klein vanaf €25,- *
Middel vanaf €50,- *
Groot vanaf €75,- *

*Exclusief borg vazen of pilaren

*Voor alle bloemwerken geld dat het duurder wordt als je kiest voor exclusieve bloemen en bloemen zoals tuinrozen
of bloemen buiten het oorspronkelijke seizoen (denk aan pioenrozen in na juli)

Strooiblaadjes

Gemengde bloemblaadjes voor een confetti effect.
€10.- mandje vol

Bloemen op je bruidstaart

Onze Collega Nienke van “Specialtycakes” bakt de meest ambachtelijke taarten voor je bruiloft. Dus je
bruidsbloemen afstemmen op je taart is “a piece of cake” omdat we hiervoor vaak samenwerken.

www.specialtycakes.nl
de Eland 33, 1696 CS Blokker

Backdrops

Er zijn verschillende opties voor een backdrop mogelijk. Een prieel aan kleden met bloemen. Wil
je een toef, dus een soort hangende bloem decoratie aan een paal of staander van een prieel. Of
wil je het hele bouwwerk bekleed met bloemen? Of gewoon 2 pilaren met grote boeketten
Toef van bloemen op te hangen aan Prieel
Per stuk vanaf €75,-*
Grondstuk voor aan de voet van het Prieel
Vanaf €100,- *
Pilaar met groot boeket in leen vaas
Vanaf €50.- * (excl. Borg leen vaas en pilaar)

*Voor alle bloemwerken geld dat het duurder wordt als je kiest voor exclusieve bloemen en bloemen zoals tuinrozen
of bloemen buiten het oorspronkelijke seizoen (denk aan pioenrozen in na juli)

Tafel decoraties

Naast de tafel flesjes kunnen we voor op de tafels kleine boeketjes in leen vaasjes verzorgen. Een
guirlande (bloemen slinger) van bloemen is ook een optie om als loper over de tafel te leggen. Of je
houd het simpel met wat losse takken van eucalyptus of olijf. Of toch een eyecatcher midden op tafel.

Boeketjes
vanaf €15.- * excl. leen vaas
Guirlande, een slinger met blad materiaal
vanaf €30.- * per meter
Guirlande met bloemen
vanaf €60.- * per meter
Losse takken eucalyptus, olijf o.i.d.
Dagprijzen maar meestal rond de
€6,- per meter
Groot Tafelstuk
Vanaf €75.-*

Welkomstbord

Hebben jullie bij de ingang een leuk welkomstbord dan kunnen we daar een leuke bloemen toef
bij maken of een kleine blad guirlande.
Toef
Vanaf €25,- *
Kleine blad guirlande.
Vanaf €30.- *

Autodecoratie

We kunnen op verschillende manieren een auto decoreren. We hebben de klassieke zuignap
waar we een stuk op kunnen maken met bijvoorbeeld veldbloemen. Of een guirlande over de
motorkap. Een soort slinger van bloemen dus.
Autostuk op zuignap
vanaf €75,- *
Guirlande
vanaf €100.-*
Spiegelboeketjes
Vanaf €15.-* per boeketje

*Voor alle bloemwerken geld dat het duurder wordt als je kiest voor exclusieve bloemen en bloemen zoals tuinrozen
of bloemen buiten het oorspronkelijke seizoen (denk aan pioenrozen in na juli)

