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Ik ben Lisa, 20 jaar en de glimlach achter Flora Lisa. Want dat
is wat er gebeurt als ik met bloemen bezig ben! Ik kan mijn
enthousiasme niet inhouden, ik kan genieten van alles wat met
bloemen te maken heeft van de geuren en kleuren tot aan de
structuren. In mijn eigen bedrijf kan ik al deze liefde voor
bloemen kwijt samen met mijn creativiteit, waaruit toffe
concepten ontstaan! 

Mijn missie is mensen te laten genieten van het moois wat
bloemen doen. 

HI, IT'S ME!



BRUIDSBOEKET
Een bruidsboeket is een bijzonder stukje
bloemwerk wat speciaal met liefde voor jullie
wordt samengesteld. Elke boeket is uniek en zit
vol met toffe details.

Bij het samenstellen van jullie bruidsboeket
wordt er gekeken naar jullie wensen in kleuren,
vormen, bloemen, structuren en thema's.

Jullie kunnen kiezen uit verschillende bloemen
combinaties
- Verse bloemen
- Droogbloemen
- Verse bloemen 80% in combinatie met
droogbloemen 20

- Een bruidsboeket begint vanaf €100,-
( Bij minimaalbesteding van €250,-)

Er zijn verschillende
mogelijkheden wat betreft 
bruidsmeisjes boeketten,

polscorsages en  haarcorsages. 
Vraag gerust naar de

mogelijkheden!



CEREMONIE STYLING
De ceremonie  is een bijzonder en uniek onderdeel van jullie
bruiloft.  Een mooie  persoonlijke aankleding van bloemen
kan niet ontbreken.  Voor een ceremoniestyling zijn er veel
mogelijkheden bijvoorbeeld;

• Bloemstukken voor  aan de backdrop
• Bloemenstukjes voor naast de ceremonie stoelen
• Een grote  'eyecatcher' voor bij het ceremonie bankje
• Mixed groen aankleding in het looppad
• XL bloemstukken op twee zuilen

Al deze voorbeelden zijn ook mogelijk als eventuele styling
voor bij de kerk

Voor  jullie ceremonie wordt er een duidelijk  stylingsplan
opgesteld. Hierbij wordt er rekening met  jullie wensen,  de
locatie,  jullie thema en de houdbaarheid  van  de bloemen. 
 

Benieuwd naar de verhuur mogelijkheden?  Op
de website staat  een overzicht van alle items!



WERKWIJZE 

Om een zo goed mogelijk beeld te krijgen van de
sfeer die jullie willen uitdragen op jullie bruiloft,
Ga ik graag samen met jullie de locatie bezichtigen
als deze voor mij onbekend is. Hier bespreken we
alle mogelijkheden. Van het bruidsboeket en de
ceremonie opstelling tot aan de corsages en het
welkomstbord.  Ook kijken we naar
leveringsmogelijkheden en eventuele regels van de
locatie.

LOCATIE

Voordat ik met jullie ingesprek ga wil ik graag dat
jullie een moodboard maken met al jullie wensen ,
jullie kleurenpallet en (Indien mogelijk) jullie
budget. Op deze manier kan ik goed meedenken en
een tof passend concept maken binnen jullie
budget. 

MOODBOARD

Jullie ontvangen de offerte binnen 3 weken na de
bezichtiging (mits anders aangegeven) met de
uitgebreide uitleg en sfeerbeelden van jullie
bruiloft. De offerte is 14 dagen geldig.

OFFERTE

•



ALGEMENE VOORWAARDEN 
Flora Lisa hanteert een minimaal bestedingsbedrag van €250,- 
 excl. BTW en eventuele transportkosten. Dit is inclusief  eventule
bloemenkosten van het stylingsbedrijf. 

6 weken voor de bruiloft spreken we alles nogmaals door, denk
aan aantallen en eventule wijzigingen.

4 weken voor de bruiloft ontvangen jullie de factuur per mail.
Deze factuur dient uiterlijk twee weken voor de bruiloft voldaan te
zijn o.v.v. Het factuurnummer op het rekeningsnummer van Flora
Lisa.

Keuze van de bloemsoorten zijn afhankelijk van het seizoen en de
beschikbaarheid

Bruikleen goederen dienen altijd de volgende dag in het bezit te
zijn bij Flora Lisa.

Bij schade aan de bruikleen goederen wordt het hele item in
rekening gebracht.

Foto's gemaakt op de locatie door Flora Lisa van het bloemwerk
zijn vrij te gebruiken voor commerciële einddoelen. 



Kerkdienst begeleiding
Tov Band
About three
Shored Music

Hair - Makeup
Beautycave Katwijk
Create by Mos
Lies bij Hem & Haar
Hairandmakeup by Annette

Weddingplanner
Ready2Marry

Locaties
SandCBar
Surf en Beach
Beach club Zomers
Como & Co
Scheltema Leiden
Brasserie Buitenhuis

Styling
Toeters en Bellen styling
Binnenstebuiten events

Cake & Sweets
Floury hands
De Taartenstudio
Lekker bij Naomi

Fotografie
Joy Photograhpy
Christines Moments
Stance Fotografie 
Vier de liefde fotografie
Esther van Geenen Fotografie

Videografie
Share foto & Videografie
Puuurmoment
MD Movies

FRIENDS 


