
BRUIDSARRANGEMENTEN 
P R I J S L I J S T 

BRUIDSARRANGEMENT CLASSIC    €515 

• Proefmake-up & Haarstyling in Beauty Studio te Blaricum  (2 á 3 uur) 

• Bruidsmake-up & Haarstyling op gewenste locatie* 

• Touch up make-up na de ceremonie 

• EXTRA : gratis grooming (airbrush) voor bruidegom 

BRUIDSARRANGEMENT DE LUXE    €795 

• Proefmake-up & Haarstyling in Beauty Studio te Blaricum (2 á 3 uur) 

• Bruidsmake-up & Haarstyling op gewenste locatie* 

• Van ceremonie tot aan aanvang avondfeest ben ik er voor touch-ups 

• EXTRA : gratis grooming (airbrush) voor bruidegom 

Voor familie en/of gasten van het bruidspaar geldt een feestelijk kortingstarief  
op feestelijke make-up en kapsel van: 

Familie en/of gasten € 125 
Bruidsmeisje tot 12 jaar € 35 

Inclusief speldjes en eventueel vulling voor het haar, exclusief hair-extensions 

Voor het bruidspaar geldt dat zij bij een afname van een bruidsarrangement een jaar lang 
10% korting ontvangen op alle behandeling in de Beauty Studio. 
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AIRBRUSH FOUNDATION 

Vivi Christin Beauty Studio maakt gebruikt van Airbrush Foundation, een vloeibare foundation 

op basis van natuurlijke ingrediënten, welke middels luchtdruk dun wordt aangebracht op de 

huid, hierdoor ontstaat een egaal, natuurlijk huidkleur als resultaat. 

ANDERE WENSEN EN/OF VRAGEN? 

Heeft u een andere wensen en/of heeft u nog vragen?  

Neem gerust contact op met Vivi Christin Beauty Studio te Blaricum. 

*REISKOSTEN: 

€ 0,30 per KM gerekend (vanaf Blaricum),  
excl. bijkomende kosten (o.a. parkeerkosten)  

OVERIGE REIS - EN VERBLIJFSKOSTEN: 

1. Bij een reisafstand t/m 300 km vice versa komen worden reiskosten en reistijd vergoeding 
van €30 berekend tussen Blaricum en het te bezoeken adres per km vice versa.  

2. Bij een reisafstand boven 300 km en t/m 600 km vice versa worden tevens verblijfskosten 
voor in rekening gebracht volgens opgave van het betreffende hotel.  

3. Bij een reisafstand boven 600 km vice versa wordt niet per auto maar per vliegtuig gereisd 
en wordt i.p.v. reiskosten een vast bedrag van een extra dag (8 uur) berekend, alsmede 
verblijfskosten volgens opgave van het betreffende hotel en zijn de kosten van vervoer 
vanaf het vliegveld van vertrek en terug voor rekening van opdrachtgever middels 
verstrekking van een vlieg- en/of treinticket & hotelreservering en declaratie van overige 
kosten (maaltijd, e.d) na uitvoering van de opdracht. 
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