


Jullie zijn verloofd!

Van harte met jullie verloving!! Na de eerste roze wolken, mega-verliefdheidsaanvallen en 
jubelkreten van familie en vrienden is het nu tijd voor actie. Er moet natuurlijk wel een hele 

fantastische bruiloft geregeld worden. 

En daar komen wij om de hoek. Ons doel is vooral aan te vullen op wat jullie nodig hebben. 
Dat kunnen alleen verhuuritems zijn (dat kan via onze verhuurcatalogus) of een compleet 

georganiseerde en gestylde bruiloftsdag. 

Wat wij doen is het personaliseren van jullie trouwdag, zodat het niet een perfecte bruiloft 
wordt, maar jullie perfecte bruiloft. 

In dit trouwboekje lees je waarom jullie Lunaworx nodig hebben en wat onze werkwijze is. Ook 
kom je te weten wat er allemaal in ons stylingspakket zit en wat de meest gestelde vragen zijn. 
Mochten jullie naar aanleiding van deze informatie nog vragen voor ons hebben, stel deze dan 

gerust!

Liefs, 
Marjolein & Marloes

Team Lunaworx





Wat doet Lunaworx?

Kort gezegd: wij zorgen ervoor dat het ‘plaatje’ klopt. Dat klinkt heel eenvoudig, maar dat is het 
niet. De scheidlijn tussen mooi en kitsch is soms dun. Je wilt een prachtige bruiloft, maar niet 
teveel themafeest. Verder moet de styling bij de locatie passen, qua uitstraling, vorm en materi-
alen. Maar het allerbelangrijkste is dat de bruiloft bij jullie moet passen.  

Jullie hebben ongetwijfeld zelf al ideeën hoe jullie bruiloft er ongeveer uit moet komen te zien. 
Misschien hebben jullie ook al nagedacht over wat voor sfeer jullie trouwdag moet uitstralen. 
Wat willen jullie zelf ervaren en wat willen jullie je gasten laten ervaren? Wij helpen deze visie 
en plannen te structureren tot een mooi geheel. Verder vullen wij jullie beeld aan met  toffe 
items en leuke ideeën  tot het helemaal af en van jullie voelt. 

Naast het maken van de styling zorgen we ook voor de uitvoering ervan. We regelen dat alle 
items die we nodig hebben gemaakt zijn en gereed staan voor jullie trouwdag. Op de dag zelf 
(of de dag ervoor als er veel werk is) zetten en hangen we alles neer. Indien gewenst bouwen 
we een locatie om qua functie, bijvoorbeeld van receptie naar diner. En na afloop ruimen we 
alles op en bouwen we alles weer af. 

Wat we naast de styling nog meer kunnen doen: 

• Helpen bij het vinden van de juiste locatie

• Regelen van voorzieningen op een locatie waar (bijna) niets is

• Jullie koppelen aan de leukste partners uit de trouwbranche, bv catering en vermaak

Wat levert dit jullie op? 

Rust!! Een stressloze aanloop naar jullie mooiste dag, hoe fijn is dat? We spreken uit ervaring 
als we zeggen dat ieder bruidspaar onderschat hoeveel werk het is om veel zelf te willen doen. 
Na het inhuren van Lunaworx hoef je niet meerdere leveranciers af te bellen of alles goed 
geregeld is. Je hoeft je niet druk te maken of de trouwdag wel speciaal genoeg wordt. En je 
hoeft al helemaal niet s’ nachts wakker te liggen of je niet iets vergeten bent te regelen. Kortom:         
ontzorging! 

En niet alleen geen stress voor jullie, maar ook voor jullie familie en vrienden. Niemand die
s’ ochtends met het handen in het haar zit omdat de versiering toch net iets meer tijd vergt om 
op te hangen. En ook geen gasten die na afloop van die fantastische dag nog een tijd bezig zijn 
alle spullen en decoratie op te ruimen. Daar zorgen wij namelijk voor!



De luna-werkwijze

Tsja, hoe gaat dat nou eigenlijk in zijn werk, organisatie en styling inhuren? We maakten er een 
duidelijk stappenplan van!



De kosten

Een stylingsplan maken voor een bruiloft is altijd maatwerk. We maken een plan afgestemd op 
jullie wensen en de grootte van de bruiloft. Gemiddeld kost de styling van een trouwdag bij ons 
rond de € 2900,- inclusief meubels en decoratie. 

Voor de styling van bruiloften werken wij met een pakket. Dit pakket is ongelimiteerd uit te 
breiden met stylingsitems, unieke op maat bedachte concepten en organisatie-uren. 

In ons stylingspakket zit:
• Een kennismaking bij ons op kantoor
• Een locatiebezoek
• Een visueel stylingsplan
• 2 stylisten en opbouwmedewerkers op de dag zelf (6 uur per persoon)
• Mogelijkheid tot het stellen van al jullie vragen via mail of telefoon
• 10 % korting op onze verhuuritems
Prijs van het stylingspakket is € 1725,- (incl. btw)

Wat er niet in het pakket zit:
• Organisatie-uren á € 45,00
•  Bloemen
• Stylingsitems
• Reiskosten en transportkosten (op nacalculatie)
• Verblijfkosten



Onze lovestory

Lang lang geleden was er een passie voor sfeer maken én vintage, brocante en industriële 
spullen. Jarenlang was Lunaworx werkzaam in de filmindustrie. Tijdens het set-dressen van 
bekende films en series werd in korte tijd de juiste sfeer gecreëerd en het perfecte beeld neer- 
gezet. Na verloop van tijd kwam daar ook steeds meer de art-directie bij, wat het bedenken en 
de complete organisatie van het aankleden van de sets inhoudt.  

Het begon anderen op te vallen dat Luna dit allemaal goed in de vingers had en daarom werd 
ze gevraagd om ook eens een festival aan te kleden. Dit werd een groot succes en meerdere 
aanvragen volgden. Het festivalwereldje beviel goed. Zo goed dat er uiteindelijk een meerdaags 
festival uit ontstond compleet in eigen beheer.

Uit al dat set-dressen en festivals aankleden bleven een hele loods vol unieke en stoere spullen 
over. Hartstikke zonde natuurlijk om daar niets mee te doen. Zo ontstond het idee om ook (pri-
vé-)evenementen en bruiloften aan te gaan kleden. 

En wat leuk vinden we dit om te doen! Inmiddels hebben we een mooi portfolio opgebouwd en 
leuke contacten gelegd in de trouwbranche waar mooie samenwerkingen uit ontstaan zijn. Het 
is fantastisch  om met verliefde mensen te werken en hun bijzondere dag te mogen vormgeven. 
Creatief bezig zijn, mensen blij maken, ontzorgen en mooie dingen regelen, dat is waar wij blij 
van worden! 



Veel gestelde vragen

Zijn jullie een soort weddingplanner?
Nee, dat zijn we niet. Een weddingplanner regelt naast de planning op de dag zelf ook het voor-
traject dat vooraf gaat aan een bruiloft. Wij verzorgen dingen voor de dag zelf en niet de aanloop 
ernaartoe. Naast styling organiseren we ook praktische zaken als personeel, entertainment en 
catering. We werken wel regelmatig samen met weddingplanners voor de juiste afstemming op 
de dag zelf. 

Welke ruimtes stylen jullie precies?
Van ceremonieplek tot feestlocatie. Zowel binnen als buiten. Van bestaande locatie tot open 
plek in het bos. 

Kan ik vrijblijvend een afspraak en/of offerte aanvragen?
We nodigen jullie juist van harte uit voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek bij ons op kan-
toor! Hierbij kunnen een plaatje krijgen van jullie trouwdag en waarbij wij jullie kunnen onder-
steunen. Na dit gesprek sturen we jullie een globale offerte toe. 

Wat moeten we mee nemen naar het kennismakingsgesprek?
Het is fijn als jullie zelf jullie verzamelde plaatjes met ideeën mee nemen, zodat we al vast wat 
inzicht krijgen welke stijl jullie aanspreekt. Mochten jullie al een locatie hebben, dan is het fijn 
als jullie daar wat informatie over mee nemen, bijvoorbeeld een plattegrond en foto’s. Voor de 
rest zorgen wij!



Wat is jullie werkregio?
Wij werken door heel Nederland en ook daarbuiten. Houdt er wel rekening mee dat als je 
styling op een locatie buiten Nederland of op de Waddeneilanden wilt, er extra transport-   
kosten en verblijfkosten bij komen. 

Welke verhuuritems hebben heeft Lunaworx zelf?
Wij hebben de spullen en middelen om van jullie dag een droomdag te maken. Dit scheelt 
voor jullie in aanschaf van losse spullen en vervoerskosten. Van een stretchtent tot vintage ser-
vies, je kan bij ons van alles vinden. Nieuwsgierig naar welke items wij nog meer verhuren, kijk 
dan eens in onze verhuurcatalogus op de website. 

Zijn jullie op de dag van de trouwerij zelf aanwezig?
In principe zijn wij niet aanwezig tijdens de bruiloft. Wij zorgen dat alles klaar is voordat de 
ceremonie begint. Is het toch nodig of gewenst dat iemand er de hele dag bij aanwezig is? Dan 
verzorgen we tegen meerprijs een ervaren partyplanner uit ons team!

Hoe ver van tevoren moet ik contact opzoeken met Lunaworx?
Wanneer jullie besluiten te trouwen komen er gelijk heel veel vragen en wensen naar boven.  
Elkaar in een vroeg stadium ontmoeten geeft rust en structuur in jullie ideeën. Ook hebben we 
leuke tips voor unieke trouwlocaties; een goed beginpunt voor elke bruiloft!



Trouwen met Lunaworx?

Zijn jullie enthousiast geworden na het lezen van ons trouwboekje? Jeej, leuk! 
Mail of bel ons snel voor een kennismakingsgesprek op ons kantoor. Tijdens dit gesprek 
willen we graag meer van jullie weten. 

Zo bespreken we de locatie die jullie op het oog hebben (of nog niet, dan helpen we jullie 
daar graag bij), de stylingsitems en jullie wensen en ideeën. 
Bellen kan op: 030-2378011
Via de mail bereik je ons via info@lunaworx.nl

Tot snel!


