
ik trouw
met jou



LEUK JULLIE 
TE ONTMOETEN

Houden jullie van mooie bloemen, niet te 
alledaags geschikt en gebonden? Hebben 
jullie bijzondere wensen, ideeën of een 
bloem die speciaal voor jullie is?

Wij snappen dat en helpen jullie graag met 
het uitzoeken van de mooiste bloemen en 
versieringen voor jullie mooiste dag.

Wij zien jullie graag in onze winkel om 
met een kop koffie of thee alle ideeën te 
bespreken. Fijn als jullie bellen of mailen 
om een afspraak te maken.

Vriendelijke groet,
Ingrid van Eijk - Elshof
Fleurissant

0572 - 39 36 96  |  info@fleurissant.nl



BLOEMEN
BEPALEN
DE SFEER

TAFEL
FLESJES

STOEL
HANGERS

ROZEN
BLAADJES

RINGEN
KUSSENTJE

BLOEMEN
OP DE TAART

WEGGOOIBOEKET

BOEKETTEN

LINTEN

De bloemen kunnen de sfeer en uitstraling 
van jullie bruiloft bepalen. Gaan jullie voor 
bont en uitbundig? Fris wit met groen of 
zachte pasteltinten?

De verse bloemen die we gaan gebruiken 
kiezen we zorgvuldig uit. Met jullie wensen 
in ons achterhoofd gaan we op zoek 
naar mooie, misschien wel ongewone 
combinaties. Geen plaatje uit een 
catalogus, maar versieringen die speciaal 
voor jullie zijn gecreëerd.

Om een idee te geven wat er zoal allemaal
kan, de diverse versieringen op een rijtje.





DE BRUIDSJURK                    
EN HET BOEKET

Als we de bloemen bespreken, vragen we ook 
altijd naar de stijl en kleur van de jurk. Het 
is handig om een foto en als het mogelijk is 
een stukje stof mee te nemen. Jullie smaak, 
voorkeuren en de stijl van de jurk gaan we 
bespreken.We gaan samen op zoek naar het 
boeket dat helemaal bij jullie past.



Favoriete 
bloemen & 
kleuren
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CORSAGES EN                      
HAARBLOEMEN  

Een bruidegomcorsage. Gastencorsages 
voor alle gasten of houden jullie het bij 
corsages voor de ouders en getuigen. 
Voor de dames een mooie polscorsage. 
Of misschien besluiten jullie om helemaal 
geen corsages te nemen. Veel om over na 
te denken.

En dan hebben we het nog niet over de 
haarbloemen voor de bruid gehad. Ook 
daar hebben we heel veel ideeën voor. 
Een bloemenkroon, haarband of olijftakjes 
nonchalant verwerkt in het bruidskapsel.
Er is heel veel mogelijk.





HEBBEN
JULLIE AL 
GEDACHT
AAN

Misschien zijn er eigen kinderen of 
andere kinderen aanwezig bij jullie 
huwelijk. Krijgen ze een rol tijdens de 
ceremonie? Een mooi haardiadeem voor 
het bruidsmeisje(s) of een jonkerstafje 
voor de jongen(s) die het zó ontzettend 
spannend vindt? Of krijgen de vriendinnen 
de speciale rol als bruidsmeisjes. Geef ze 
een mooi handboeket in de stijl en kleur 
van het bruidsboeket. Het totaal plaatje zal 
fantastisch zijn.



Blogs &
sites
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White
wedding

KLASSIEK

WIT

GROEN

INGETOGEN

SUBTIEL





Bohemian
wedding

KLEURRIJK

UITBUNDIG

VEEL

VROLIJK

GYPSY

FESTIVAL





outside
wedding

VRIJHEID

LANGE TAFELS

BUITEN

TENT

BOOMGAARD

BUITENBRUILOFT

ONGEDWONGEN





Knippen
scheuren & 
plakken



BOEKET 
TO GO

We krijgen wel eens de vraag of we een 
bruidsboeket kunnen maken met bloemen 
die in de bloemenhoek staan. Natuurlijk 
willen we dat. En omdat het boeket minder 
tijd aan voorbereiding kost, kunnen we er 
ook minder voor vragen.
 
Past dat bij jullie?
Kom bij ons binnen de dag voor jullie 
huwelijk. We zoeken een mooie combinatie 
uit en binden daar de volgende dag het 
boeket van. We geven het boeket de 
aandacht die het verdient en werken het 
mooi af met lint of touw. Op het gewenste 
tijdstip staat het boeket klaar of we komen 
bezorgen. Een boeket To Go kunnen we 
maken vanaf € 35,-



VAZEN                   
BEZORGEN 
ONT-ZORGEN

Om jullie zoveel mogelijk te ont-zorgen 
regelen we alles. De bloemen schikken 
we op passende vazen, linten hangen 
we in bomen of andere plekken. En 
vaak bevestigen we de corsage op het 
kostuum van de bruidegom. Om niet zelf 
te moeten slepen bezorgen we alles op 
de gewenste locatie.



de kosten

Het minst leuk om over te hebben. We 
zijn gepassioneerde bloemisten en gaan 
ervoor om er iets heel moois van te maken. 
Omdat we zo van het vak houden willen we 
graag iets extra’s doen. Daar genieten we 
enorm van. We kunnen dan ook niet alles in 
rekeningen brengen. Noem het maar liefde 
voor ons vak en voor jullie.

De vazen en zuilen kunnen jullie van ons 
lenen. Als alles er heel, en netjes uitziet 
zullen we hiervoor niets in rekening 
brengen. Voor het bruidsboeket, corsages 
en andere bloem versieringen hebben we 
vaste prijzen*.

In de regio Heino hanteren we onze 
normale bezorgkosten. Buiten de regio 
gaan we eerst met jullie in overleg.



WIE ZIJN WIJ?
FLEURISSANT

We zijn een team van jonge, creatieve 
bloembinders. Ieder met haar eigen kwaliteit 
en stijl. Een “gewoon” boeket, bloemen voor 
verdrietige of feestelijke momenten zullen 
altijd de Fleurissant stijl krijgen.

Onze stijl is; geen geknutsel en gefrutsel, we 
durven te combineren met kleur en houden 
van ambachtelijk werken. Een elastiekje om 
onze boeketten zal je niet zien. Verder kopen 
we zoveel mogelijk eerlijk en duurzaam 
gekweekte bloemen in. Benieuwd naar wie 
we zijn en wat we maken? Kom eens binnen 
in onze winkel in Heino. Of bezoek onze 
Facebook, Instagram of Pinterest pagina.

 fleurissantheino
 fleurissantheino
 FleurissantHeino




