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BEST AANSTAAND 
BRUIDSPAAR,
Hier is ‘ie: de allereerste editie van Honey-

moon Shopping. Dit is een uitgave van de 

Honeymoon Shop, één van de grootste 

en meest toonaangevende bruidsspe-

ciaalzaken van Nederland, gevestigd in 

het centrum van Rotterdam, vól inspiratie 

om van jullie bruiloft een onvergetelijke 

dag te maken.  Eén ding staat centraal: 

spetterende bruidskleding! 

Van tips en trends om de jurk of het pak 

te vinden tot een handige handleiding 

bij acute keuzestress. Welke jurk past het 

best bij jouw figuur? En wat zijn de mooiste 

trends op het gebied van bruidsmode? Je  

leest het in Honeymoon Shopping.

De allermooiste bruidsaccessoire? Dat is 

natuurlijk een man in een knap pak, in 

dezelfde stijl als jij. De stylisten van de 

Honeymoon Shop kunnen ervoor zorgen 

dat jullie kleding perfect op elkaar aansluit. 

Natuurlijk vind je in dit magazine ook 

alle merken terug die we in onze winkel 

verkopen: Maggie Sottero, Ladybird, De-

metrios, Cosmobella, Marylise, La Sposa, 

Mon Cheri, Ian Stuart, Sophia Tolli, Wil-

vorst en nog veel meer. Hou je niet in, 

blader, knip en scheur, maak een vrij-

blijvende afspraak en neem je knipsels 

vooral mee naar de Honeymoon Shop.
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Deze en andere modellen uit de Maggie Sottero collectie zijn verkrijgbaar bij de Honeymoon Shop.

www.honeymoonshop.nl
Deze en andere modellen uit de Sottero and Midgley collectie zijn verkrijgbaar bij de Honeymoon Shop.

www.honeymoonshop.nl
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Deze en andere modellen uit de Ladybird collectie zijn verkrijgbaar bij de Honeymoon Shop.

www.honeymoonshop.nl
Deze en andere modellen uit de Ladybird collectie zijn verkrijgbaar bij de Honeymoon Shop.

www.honeymoonshop.nl
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Heel gek. Normaal kost het je geen enkele moeite een 

leuk paar schoenen, topje of jurk te scoren. Een nieuwe 

winterjas? Dat red je in je lunchpauze. Handtas? Een 

kwestie van minuten. 

Maar nu is er van die doortastendheid ineens weinig over. 

Want het ‘ja’ zeggen tegen een bruidsjurk, is niet veel 

anders dan het ‘ja’ zeggen tegen een man. Je gaat niet 

over een nacht ijs. Nee, hij moet van goede huize komen, 

wil je ‘m überhaupt een kans geven. En dan moet hij ook 

nog door de ballotagecommissie van vriendinnen en je 

moeder.  

De criteria zijn streng. De Ultieme Jurk is een jurk waarin 

je je A) onweerstaanbaar voelt en B) ook nog kunt be-

wegen. Het is een jurk waarmee je C)  je vriend de adem 

beneemt en D), als je toch bezig bent, alle andere brui-

loftsgasten ook. Een jurk waaraan je met een glimlach 

terugdenkt als je over tien, twintig of vijfenzestig jaar – 

wie zal ‘t zeggen? - je trouwfoto’s weer bekijkt. Een jurk, 

kortom, waar helemaal jouw naam op staat. Dat is even 

zoeken, maar net als bij de ideale man geldt ook hierbij 

dat als je eenmaal verliefd bent, er ook geen houden 

meer aan is. Help het geluk een handje; ga gericht te 

werk en doorloop de volgende 9 stappen om jouw true 

love te vinden: 

Stap 1: Start nu.
Is er iets leukers dan op de bank liggen dromen over slui-

ers, fish tails en tiara’s? Nee. Er is inderdaad vrij weinig leu-

ker dan dat. Maar al mijmerend loop je wel het risico dat 

je jouw droomjurk nooit zult dragen. Want de levertijden 

van bruidsjurken zijn lang. En omdat ze op maat gemaakt 

worden, zijn twee tot drie door- en afpassessies heel ge-

bruikelijk, en ook daar gaat tijd in zitten. Veel bruidswinkels 

adviseren om je jurk 8 tot 12 maanden voor de grote dag 

te bestellen. Start je zoektocht daarom vandaag nog en 

bespaar jezelf een hoop stress, teleurstelling en bridezilla 

behavior. En bedenk: op de bank liggen dromen over je 

jurk, die boven veilig en wel aan de hanger hangt, is min-

stens zo leuk. 

Ben je aan de late kant? De Honeymoon 

Shop, een van de grootste bruidsmodewinkels 

van Nederland, heeft een aantal modellen 

op voorraad die eenvoudig op maat te maken zijn. 

Ook last minute bruiden verdienen een droomjapon. 

Stap 2: Doe huiswerk.
Honeymoon Shopping doorbladeren, trouwjurken online 

bekijken, de huwelijksfoto’s van vriendinnen nog eens be-

kijken: het helpt je allemaal om in kaart te krijgen wat 

voor bruid jij wilt zijn (en wat voor één niet). Door hon-

derden jurken te ‘scannen’ en evenzoveel accessoires 

te bestuderen, wordt het steeds helderder wat voor jurk je 

zoekt. De belangrijkste vraag is: wat wil je uitstralen? Knip 

ze vooral uit, al die plaatjes, en bewaar ze goed. Kun je 

er een lijn in ontdekken? Val je steeds op lang, strak en 

rijzig? Of heb je voornamelijk foto’s van weelderige prin-

sessenjurken verzameld? Dan weet je naar welke stijl je 

op zoek moet en welke merken daarbij passen. Als je dat 

eenmaal weet, kun je heel gericht gaan winkelen. 

Op de website van de Honeymoon Shop kun 

je jouw droomjurken als ‘favorieten’ bewaren 

en bij een online afspraak direct meesturen. 

De styliste zorgt dan dat deze modellen al voor je 

klaar hangen. 

Je aanstaande is het helemaal. En toch ben je met je         
gedachten al wéken bij die andere ware. De Ultieme Jurk. 
Hoe ga je hem vinden? En wie zegt je dat het ‘the one’ is?

VIND JE 
DROOM
JURK IN 9 
STAPPEN

TIP

TIP
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Vraag de DVD met bruidsmodeshows van 

de Honeymoon Shop aan. Heel anders dan 

in tijdschriften, kun je op bewegend beeld 

goed beoordelen hoe een jurk valt. De DVD zit ook 

bijgesloten bij dit magazine. 

Een nieuwe aanvragen? Bel: 010-4126143.

Stap 3: Maak een afspraak 
bij een bruidsmodewinkel.
Heb je ontdekt dat jouw hart sneller gaat kloppen van 

de exclusieve jurken van Maggie Sottero? Of ben je 

meer een Marylise-meisje? Zoek op bij welke winkels 

jouw lievelingsmerken verkocht worden en pak de tele-

foon. Bruidswinkels werken op afspraak. Zo voorkom je 

wachten en ben je ervan verzekerd dat er iemand klaar 

staat om je te helpen. Meestal kun je doordeweeks binnen 

enkele dagen terecht. De weekenden zijn vaak drukker. 

Twijfel je nog tussen romantisch en sexy, tussen wit en 

aubergine, tussen halter of strapless? Kortom, heb je 

nog geen idee wat je wilt? No worries. Alles wat jij nodig 

hebt is een winkel met een gevarieerde collectie en be-

kwame stylistes die je kunnen adviseren. Daar komt het 

goed. Echt.

Bij de Honeymoon Shop in Rotterdam komen 

zo’n beetje álle vooraanstaande bruidsmode-

merken samen in één winkel die maar liefst 

vijf verdiepingen telt. 

Stap 4: Wie neem je mee? 
Als er íemand is die haar eigen bruiloft al duizenden 

keren gedroomd had, dan was het wel Sex and the City’s 

Charlotte. Toch had ook zij bij het vinden van haar 

bruidsjurk support nodig van een deskundig advies-

orgaan. Niet Carrie, niet Miranda, niet Samantha, maar 

gay best friend Antony ging mee. De enige jurk die hij 

niet als ‘Hidious!’ kwalificeerde, dat was dé jurk. Léér 

hiervan. Neem alleen mensen mee aan wiens mening 

je echt belang hecht, die met je meedenken en eerlijk 

durven zijn. En vooral: neem er niet teveel mee.Voor je 

het weet suggereert je vriendin een prinsessenjurk, die 

je moeder te bloot vindt en niet strookt met de optiek 

van je zus dat zilvergrijs het nieuwe wit is en mompelt je 

nichtje iets over turquoise. Waar je ook mee de paska-

mer uitkomt, er is altijd wel iemand die ‘nee’ roept. Het 

eindresultaat: een onzekere bruid. En dat is nog nooit 

in de mode geweest. Twee á drie personen kunnen je 

prima adviseren, zeker als je je jurk koopt bij een winkel 

met stylistes met hart voor hun vak. Laat je geen schuld-

gevoel aanpraten door teleurgestelde schoonmoeders 

en achtertantes, maar wees rücksichtlös. Willen ze per 

sé ‘helpen’? Dan deel je ze voor een uurtje in bij het 

gastenboek.

Stap 5: Passen. 
Als de pasdag aangebroken is, neem dan gerust je knipsels 

mee naar de winkel om kenbaar te maken welke stijl je 

aanspreekt. Samen met de stylist ga je vervolgens op 

zoek naar modellen die je mooi vindt. Waarschijnlijk wil 

zij eerst weten hoe jullie bruiloft eruit gaat zien. Trouw 

je in de zomer of de winter? Is er een koets? Wat is de 

feestlocatie? Wordt er gedanst? Al deze vragen doen 

terzake. Want muurbloem zijn op je eigen feest, omdat 

je jurk geen polonaise toelaat, dat wil je niet.  Met een 

gekreukelde sleep uit die leuke Mini stappen, evenmin. 

Heb je een aantal modellen gevonden die aansluiten 

op jouw wensen? Dan kan het passen beginnen. Wees 

kritisch als je voor de spiegel staat. Kijk niet alleen naar 

de jurk zelf. Doet hij iets voor je figuur? Bespreek met 

de stylist welke van je sterke punten je wilt accentueren 

en welke flaws je wilt verbergen. Wil je de nadruk leg-

gen op je slanke taille? Probeer dan eens een A-lijntje. 

Wil je langer lijken? Dan is een lange sluier misschien 

geen goed idee. De aandacht afleiden van je brede 

heupen? Let het accent op je bovenlichaam, met een 

bewerkt lijfje à la Demetrios of Maggie Sottero.

TIP

TIP

ALLE PRODUCTEN IN DIT MAGAZINE ZIJN VERKRIJGBAAR BIJ DE HONEYMOON SHOP

MAGGIE SOTTERO € 2098,-

SOPHIA TOLLI € 1698,-

MAGGIE SOTTERO € 1359,-

SOPHIA TOLLI € 1398,-

IAN STUART e 2279,-

LADYBIRD e 1359,-
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One-stop-shopping bespaart tijd en energie. 

Koop daarom jurk, schoenen, accessoires en 

lingerie bij dezelfde winkel.

De stylistes van de Honeymoon Shop hebben 

veel ervaring en zien in één oogopslag wat 

jou staat. Wees niet bang om je te laten ad-

viseren. Pas eens een jurk aan die je zelf niet direct 

zou hebben uitgekozen en laat je verrassen.

Stap 6: Dit is ‘m.
Do we need to say more? Als je in de spiegel kijkt en 

de mooiste versie van jezelf lacht terug, dan maakt je 

hart een sprongetje. Zou dit hem zijn? The one? Als je 

hem het liefst nooit meer uit trekt, ermee kunt zitten en 

bochtjes maken, vermoedelijk wel. Gefeliciteerd, je 

hebt hem gevonden. De ware!

Dan hoeven alleen nog maar de puntjes op de i. Heb je 

een drukke jurk – kant, draperieën, glitters, ruches – houd 

het dan bij één of twee accessoires. Is je jurk rustig? Dan 

kun je iets meer uitpakken met sieraden, sluiers, clutches, 

bontstola’s, handschoentjes, curlies en tiara’s. Sta je in 

december voor het altaar? Dan kun je een bolero-jasje 

overwegen, tenzij je met een ski-jas over je blootge-

schouderde ensemble de straat op wilt. Natuurlijk moet 

je ook nadenken over je schoenen. Idealiter koop je dit 

allemaal bij één en dezelfde winkel. Want alleen dan 

kun je het totaalplaatje beoordelen. Kies daarom voor 

een zaak waar ze van alle markten thuis zijn. 

Ben je zeker van je jurk, maar wil je over de 

accessoires nog wat langer nadenken? De 

Honeymoon Shop verkoopt haar accessoires 

ook via de webwinkel honeymoonwebshop.nl. Binnen 

een paar dagen heb je dat beeldige tasje in huis!

Veel bruidsschoenen zijn wit of ivoor. Wat 

nu als je net een okergele trouwjurk hebt 

uitgezocht? Bij de Honeymoon Shop kun je 

gewoon een paar witte schoenen uitzoeken die je 

mooi vindt en ze in de kleur van je jurk laten inkleuren.

Stap 7: Lingerie.
Een goede bh kan een gewone outfit al maken of bre-

ken. Laat staan in de bruidsmode, waar ranke lijfjes, 

blote schouders en dito ruggen eerder regel dan uitzon-

dering zijn. Dat vraagt om doordachte lingerie. Heb je 

je bruidsjurk gevonden, koop je lingerie er dan meteen 

bij. De betere merken bewijzen dat goedzittende, on-

zichtbare lingerie niet alleen praktisch maar ook beeld-

schoon kan zijn. Het merk Poirier is een ware meester in 

het combineren van die twee. 

De Honeymoon Shop heeft bruidsjurken en kos-

tuums in elke prijsklasse. Ook voor een kleiner 

budget hebben wij die prachtige droomjurk en 

dat mooie pak om jullie dag compleet te maken.

Stap 8: Door- en afpassen.
Als de bestelling voor de jurk is geplaatst, dien je nog 

twee of drie keer terug te komen om de jurk door te 

passen bij een coupeuse, totdat hij je als gegoten zit. 

In totaal an het hele traject zo’n zeven maanden in be-

slag nemen. Zorg dat je de jurk zo’n drie dagen voor de 

bruiloft in huis hebt. Dat geeft rust. Bovendien is de jurk 

op zijn mooist wanneer hij de laatste dagen heeft uitge-

hangen aan de hanger. Heb je een sleep, zet daar dan 

een stoel onder zodat de jurk niet opnieuw gestreken 

hoeft te worden. 

De Honeymoon Shop heeft tevens een brede 

collectie avond/ en cocktailkleding voor 

de moeder van de bruid en bruidegom.

De Honeymoon Shop in Rotterdam heeft ser-

vicepunten in Antwerpen, Bilthoven, Assen en 

Eindhoven, Apeldoorn, Almere en Rotterdam 

waar je kunt door- en afpassen. Je hoeft dus maar één 

keer naar de Honeymoon Shop in Rotterdam te komen 

om de jurk en alle accessoires uit te zoeken. Alles wat 

daarna moet gebeuren, kan bij een atelier bij jou in 

de buurt.

Stap 9: En nu hij. 
Jij bent nu klaar. Maar heeft hij al een pak? Veel stellen 

vinden het leuk om de jurk en het pak voor elkaar als ver-

rassing te houden. Maar hoe zorgen jullie dan dat jullie 

kleding op elkaar afgestemd is? Ga allebei naar dezelfde 

winkel en licht de stylist in. Als jouw vriend zich laat advi-

seren door dezelfde persoon die jou geholpen heeft, kan 

er weinig misgaan. De stylist weet precies welke pakken 

wel en niet mooi staan bij jouw jurk en zorgt ervoor dat 

jullie straks een onweerstaanbaar stel vormen. Leuk is het 

om elementen uit jouw jurk terug te laten komen in zijn 

pak. Wat dacht je van een stropdas in dezelfde stof als 

jouw dieprode japon? Bloedmooi! Want uiteindelijk wordt 

jouw jurk pas De Ultieme Jurk als je De Ultieme Man naast 

je hebt staan, die jou laat stralen als nooit tevoren.

Vraag in de winkel of je een stukje stof van 

je jurk mee mag nemen. Dat komt goed van 

pas, wanneer je op een later moment sieraden 

of andere accessoires wilt uitzoeken. 

De Honeymoon Shop in Rotterdam is een van 

de grootste bruidszaken van Nederland en 

heeft vijf etages. Hier kunnen je aanstaande 

en jij tegelijkertijd slagen voor een trouwjurk en trouw-

pak, zonder dat jullie elkaar zien. De stylistes houden 

in de gaten of jullie outfits matchen. 

TIP

TIP

TIP

TIP

TIP

TIP

TIP

TIP TIP



0014 | HONEYMOON

 HONEYMOON  |  0015 

Deze en andere modellen uit de Demetrios collectie zijn verkrijgbaar bij de Honeymoon Shop.

www.honeymoonshop.nl
Deze en andere modellen uit de Cosmobella collectie zijn verkrijgbaar bij de Honeymoon Shop.

www.honeymoonshop.nl
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ADVERTENTIE
AFFINITY BRIDAL

Deze en andere modellen uit de Affinity Bridal collectie zijn verkrijgbaar bij de Honeymoon Shop.

www.honeymoonshop.nl
Deze en andere modellen uit de Affinity Bridal collectie zijn verkrijgbaar bij de Honeymoon Shop.

www.honeymoonshop.nl
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OP EEN RIJ

1. Sluik
Sluike modellen van gladde stoffen 

die de contouren van je lichaam 

volgen: het is zó dit seizoen. Maak 

het af met een mooie sluier en een 

paar prachtige hoge hakken en 

je verschijnt als een ware Griekse 

godin voor het altaar. 

1
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7
5

9

10

1.laarsjes ELSA COLOURED SHOES 2. oorbellen NOBLESSE 3. armband NOBLESSE 4. Kayla MAGGIE SOTTERO E1598,-    

5. oorbellen ABRAZI 6. tasje ELSA COLOURED SHOES 7. ketting NOBLESSE 8. Kadence MAGGIE SOTTERO E1298,-            

9. Athena MAGGIE SOTTERO E1649,- 10. Reese MAGGIE SOTTERO E1498,-

DE LEUKSTE

3

ALLE PRODUCTEN IN DIT MAGAZINE ZIJN VERKRIJGBAAR BIJ DE HONEYMOON SHOP
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2. Kant
Trouw jij dit jaar nog? Geen jurk méér up to date dan een jurk van kant. 

Enerzijds maakt kant je een uitstraling zacht, helemaal passend in het 

plaatje van de meest romantische dag van je leven. Anderzijds zorgt 

kant ook voor een snufje erotiek en mysterie. Vergeet de bijpassende 

sluier niet!

1. pumps ELSA COLOURED SHOES 2. Sharon SOTTERO AND MIDGLEY E1598,- 3. armband NOBLESSE 4. oorbellen      
NOBLESSE 5. curlie NOBLESSE 6. sluier POIRIER 7. Fiji IAN STUART E 2198,- 8. kousenband POIRIER 9. tasje ELSA COL-

OURED SHOES 10. ketting NOBLESSE 11. sieraden set NOBLESSE 12. Polly SOTTERO AND MIDGLEY E1998,-

2
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ALLE PRODUCTEN IN DIT MAGAZINE ZIJN VERKRIJGBAAR BIJ DE HONEYMOON SHOP
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1. haarspeld NOBLESSE 2. Casablanca IAN STUART E 2560,- 3. pump ELSA COLOURED SHOES 4. Ketting ABRAZI             
5. oorbellen NOBLESSE 6. Jenna MAGGIE SOTTERO E 1749,- 7. tasje ELSA COLOURED SHOES 8. curlie NOBLESSE             

9. Gracie MAGGIE SOTTERO E1998,- SOTTERO AND MIDGLEY 10. tiara NOBLESSE 11. handschoenen en sluier POIRIER

3. Ruches
Om deze trend kun je niet heen. Ruches. 

Ze zijn het weer helemaal. Maar zag je ze 

voorheen vooral langs de halslijn, nu zitten 

ze vooral onder de taille, op de rok. Ruches 

zorgen ervoor dat je verder niet zoveel nodig 

hebt. Kies voor één mooi sieraad of een klas-

sieke tiara.
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ALLE PRODUCTEN IN DIT MAGAZINE ZIJN VERKRIJGBAAR BIJ DE HONEYMOON SHOP
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4. Traditioneel 
wit met 
kleuraccenten
Zwart en rood zijn de kleuraccenten die we du moment veel 

zien. Deze trend is nog lang niet voorbij! Vooral het merk Lady-

bird heeft romantische japonnen in haar collectie waarbij het 

kleuraccent centraal staat. Vergeet vooral de bruidegom niet 

in dit verhaal. Met zijn das in de kleur van jouw accenten vor-

men jullie samen één geheel.

1. ketting ABRAZI 2. Ladybird E1198,- 3. pump ELSA COLOURED SHOES 4. tiara NOBLESSE 5. oorbellen ABRAZI                  

6. Anne Marie E1540,- 7. lingerieset POIRIER 8. ketting ABRAZI 9. Ladybird E 1198,-

ALLE PRODUCTEN IN DIT MAGAZINE ZIJN VERKRIJGBAAR BIJ DE HONEYMOON SHOP
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1. haarspeld NOBLESSE 2. tasje ELSA COLOURED SHOES 3. armband ABRAZI 4. pump ELSA COLOURED SHOES                       

5. ketting ABRAZI 6. Margaret SOTTERO AND MIDGLEY E 2298,- 7. oorbellen ABRAZI 8. Raye SOTTERO AND MIDGLEY    

E 1898,- 9. oorbellen ABRAZI 10. Sabelle MAGGIE SOTTERO E 2298,-

5. Architectonische 
vormen 
Gecompliceerde lijnen, sierlijke constructies: dit jaar zijn steeds meer jurken 

ware architectonische hoogstandjes te noemen. In de prachtige creaties van 

Maggie Sottero sta je gegarandeerd in het middelpunt van de belangstelling. 

Zowel bruidegom als gasten zullen niet uitgepraat raken over jouw japon. 
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ALLE PRODUCTEN IN DIT MAGAZINE ZIJN VERKRIJGBAAR BIJ DE HONEYMOON SHOP
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1. armband ABRAZI 2. pump ELSA COLOURED SHOES 3. kousen POIRIER 4. haaraccessoire NOBLESSE 5. tiara NOBLESSE   

6. Antonella MAGGIE SOTTERO E1729,- 7. oorbellen NOBLESSE 8. Masquerade IAN STUART E 4280,- 9. ketting ABRAZI         

10. Corinne SOTTERO AND MIDGLEY E 1998,- 11. armband ABRAZI

1

2

3

6

4

5

7

8

9

10

11

ALLE PRODUCTEN IN DIT MAGAZINE ZIJN VERKRIJGBAAR BIJ DE HONEYMOON SHOP

6. Bloemen
Bloemen zijn een belangrijk onderdeel van bijna 

elke bruiloft. Op de auto, in de feestzaal, in je 

hand, maar ook... op je jurk. Het resultaat? Een 

superromantische look, waarbij een mooie bloem-

corsage in je haar natuurlijk niet mag ontbreken. 
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Voor de keuze van het kostuum is persoonlijke stijl erg 

belangrijk. Waar houdt je aanstaande van? Klassiek, 

sportief, dandy, opvallend, sober: net als bruidsja-

ponnen zijn ook pakken er in 

alle soorten en maten. Stem jul-

lie stijlen echter wel op elkaar 

af. Als bruid en bruidegom sta 

je sámen in de schijnwerpers. 

Los van elkaar kunnen jullie er 

nog zo sprookjesachtig uitzien, maar als het pak van 

je eega niet bij jouw japon kleurt, heb je toch een 

faux pas aan de haak. 

EErst dE jurk, dan hEt pak
Tegenwoordig speelt het kostuum een grotere rol in 

de bruidsmode dan vroeger, maar nog altijd is de 

jurk van de bruid leidraad. Hij stemt zijn kleding dus 

op jou af. Hoe? Door samen te gaan shoppen, bij-

voorbeeld. Vindt hij het leuker om zijn outfit voor jou 

geheim te houden? Dan kan hij iemand meenemen 

die weet wat jij op de bruiloft zult dragen. Zijn zus, 

zijn moeder, een vriend. Jij kunt zijn ‘adviseurs’ zelfs 

een stukje stof van jouw bruidsjurk toestoppen – een 

goede bruidswinkel geeft je dat altijd mee. 

pasvorm
Mannen die in het dagelijks leven niet vaak een pak 

dragen, weten niet altijd waar je op moet letten bij 

het kopen van een kostuum. Geef je aanstaande 

een aantal tips mee, als hij uit winkelen gaat: een 

mooi kostuum sluit goed 

aan op het lichaam, het 

jasje mag niet wijken ter 

DE GROTE DAG KOMT STEEDS DICHTERBIJ. 
DE LOCATIE IS AFGEHUURD, DE GASTENLIJST 
KLAAR EN DE JURK IN THE POCKET. 
MAAR HEEFT HÍJ AL EEN EEN UITDOSSING 
DIE PERFECT MATCHT MET DE JOUWE? 

EN 
NU 
HIJ 
NOG

Draag jij een jurk van paarse zijde? Zwart kant? Een fleurige bloem-

motief? Bij de Honeymoon Shop kun je een das en pochet van de-

zelfde stof voor hém laten maken.  

Hoewel de Honeymoon Shop een groot aantal pakken op voor-

raad heeft, is het toch aan te raden om drie tot zes maanden voor 

de bruiloft een pak uit te zoeken. Om er zeker van te zijn dat een 

adviseuse alle tijd heeft, is het slim om even een afspraak te maken. 

TIP 
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Moments in
 WILVORST-Herrenmoden GmbH   I   www.wilvorst.de

AZ_Honeymoon Shop_AS_230x270.indd   1 11.02.2010   16:43:51 Uhr

Heb jij een afwijkende maat? Bij de Honeymoon Shop laat je een 

trouwpak op maat maken, met be hulp van een ervaren adviseuse.

Heren krijgen bij de Honeymoonshop 10% korting op hun kostuum 

als de vrouw ook haar japon hier gekocht heeft.

hoogte van de kraag, de schouders moeten iets aflopen, 

de broek dient op de heupen te zitten en let vooral ook op 

de lengte van de mouwen. Circa 1,5 cm van het manchet 

moet onder het jasje uitsteken en 

het einde van de mouw moet op 

de pols vallen. 

jacquEt 
Gaan jullie voor de traditionele bruiloft? Dan zie je je ge-

liefde natuurlijk het liefst in jacquet. Een jacquet is een pak 

dat bestaat uit een lange, (zwarte) jas met rond weggesne-

den voorpanden en een gestreepte broek zonder omslag. 

Daaronder wordt een ivoor of wit overhemd gedragen met 

dubbele manchetten, een vest en een stropdas of plastron. 

Zwarte gladde schoenen, handschoenen en eventueel een 

hoge grijze hoed maken het af. Na zes uur ‘s avonds wordt 

het jacquet verruild voor een smoking of rokkostuum. Wan-

neer de bruidegom overdag een jacquet draagt, wordt dit 

TIP 

TIP Mannen zijn doorgaans niet dol op winkelen. Het liefst kopen ze 

alles in één keer. En zeker bij de aanschaf van een trouwpak is dat 

helemaal geen gek idee; je ziet meteen het complete plaatje. Bij 

de Honeymoon Shop koopt hij zijn pak, riem, schoenen en sokken, 

allemaal tegelijk. 

volgens de traditie ook van de belangrijkste mannelijke gasten 

verwacht, zoals vaders, broers, getuigen en de ceremonie-

meester.

afstylEn
Bij het perfecte pak horen de juiste accessoires. Schoenen, 

manchetknopen, een riem, een das, ondergoed en, ja, zelfs 

de keuze van je sokken mag niet onderschat worden. Een 

slecht gekozen sok maakt van 

een peperduur pak een vlag 

op een modderschuit. De details 

maken het verschil!

EN NU HIJ NOG...
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Aalsmeerderdijk 66, 1438 AT Oude Meer   Tel.: + 31 (0) 20 6575 657   Fax + 31 (0) 20 6570 157  
E-mail: info@polyplan.nl   www.polyplan.nl

DE GRIEKENLANDSPECIALIST

Polyplan Reizen heeft voor u de meest bijzondere plekjes in Griekenland

Bezoek onze website: www.polyplanreizen.nl

NAAR GRIEKENLAND
MAAK JE MET POLYPLAN REIZEN

PP-AD-Huwelijk 230x270.indd   3 19-02-2010   13:05:00

HUWELIJKSREIZEN
DE MOOISTE REIS VAN JE LEVEN

De bruiloft verzekering

verzekerd bij:

PP-AD-Huwelijk 230x270.indd   2 19-02-2010   13:04:55
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Passion for shoes!
 E lsa  Coloured Sho es  bridal & evening collections 2010 w w w.elsacolouredsho es.com

Advertentie Honeymoonshop.indd   1 15-02-2010   15:49:53

Studio Terheijden

cinemagrafische reportages

videoreportages

fotoreportages

dvd/blu-ray bedankjes

videoclip dezelfde dag

interviews door acteur

wij werken in heel Nederland en graag daar buiten

kijk voor meer informatie op onze website

 www.huwelijksreportage.tv
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Agnes Kallenberg (28) uit Delft stapte 
op 22 augustus 2009 met Jelle in het 
bootje.

“Mijn aanstaande was razend nieuws-
gierig naar mijn jurk. Ik had hem een 
béétje bang gemaakt door alvast 
te verklappen dat het een heel bij-
zonder model was, en niet bepaald 
alledaags. Gelukkig vond hij ‘m ge-
wéldig. Iedereen trouwens. Ik kreeg 
ontzettend veel complimenten.
Toch heb ik best lang getwijfeld. Ei-
genlijk was ik op zoek naar een klas-
sieke jurk: elegant maar eenvoudig, 
zonder tierelantijnen. Ik ben bij ver-
schillende winkels geweest en in de 
vierde, de Honeymoon Shop, paste 
ik deze aan. Een slanke, feestelijke 
jurk van Affinity Bridal, bezaaid met 
grote rozen van fijne stof. Toen ik het 
pashokje uitkwam, stráálde ik, zeiden 
mijn moeder en schoonmoeder die er-
bij waren. En hoewel ik meteen het 
gevoel had: dit is hem, ben ik nog 
twee keer teruggekomen. Eén keer 
met vriendinnen en een keer met 
mijn zus. Pas toen was de kogel door 
de kerk. Qua accessoires heb ik het 
eenvoudig gehouden met een simpel 
kettinkje en een sluier voor de klas-
sieke touch.”

Het kopen van de jurk, het uitzoeken 
van de accessoires, het maandenlang 
geheim houden en het moment dat je 
elkaar ein-de-lijk mag zien. Vier bruiden 
vertellen hoe zij het beleefden.

Bellevan hetBal
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Agnes’ jurk is model ‘Eva’ 

van Affinity Bridal
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Hanneke van der Linde (19) uit Hazers-
woudedorp trouwde op 17 november 2009 
met haar grote liefde, Corstiaan. 

“Van tevoren had ik helemaal geen plaat-
je in mijn hoofd van mezelf als bruid. Wat 
voor jurk ik wilde, wist ik dus ook niet. Ik koos 
ervoor naar één winkel te gaan, met het 
idee: ik ga gewoon alles passen wat me 
leuk lijkt. Ik heb acht modellen uitgepro-

beerd, maar wist eigenlijk meteen al dat 
deze het zou worden: een strapless jurk van 
Maggie Sottero. Een prinsessenmodel, die 
door de zwarte bies tóch iets stoers krijgt. 
Dat vond ik goed passen bij mijn leeftijd. 
Ik was eigenlijk wat aan de late kant, vier 
maanden voor de bruiloft, maar de Honey-
moon Shop kon de jurk nog op maat leve-
ren. In dezelfde winkel heeft mijn man zijn 
trouwpak uitgezocht, met behulp van een 

stylist die precies wist wat ik ging dragen 
en ons op elkaar kon afstemmen. Toen de 
grote dag was aangebroken en we elkaar 
zagen, was dat een enorme verrassing. 
Mijn man heeft wel honderd keer ‘wat zie 
je er mooi uit’ gezegd. Het was een gewel-
dige dag, precies zoals we het hadden wil-
len hebben.”

Jacqueline Starken (32) uit Hoofddorp trouwde 
op 26 september 2009 – de láátste zomerse dag 
van het jaar – met Hans. 

“Ik was heel lang van de friemels. De plaatjes in 
tijdschriften die ik uitzocht, waren steevast foto’s 
van trouwjurken met veel laagjes, kantjes en ru-
ches. Op de Bruidsbeurs zag ik een modeshow van 
de Honeymoon Shop waarvan de jurken me erg 
aanspraken, dus heb ik dezelfde dag nog een af-
spraak gemaakt. Eenmaal daar, was de eerste jurk 
die de styliste aandroeg er een zonder poespas. 
Sterker nog: een eenvoudige, maar heel sierlijke, 
witte A-lijn met een superslanke taille. Compleet 
anders dan ik mezelf steeds had voorgehouden, 
maar toen ik in de spiegel keek, wist ik het zeker: 
dít ben ik. Ik paste nog een aantal andere jurken, 
maar kwam steeds bij deze terug. Ik heb geen 
uitgesproken kledingsmaak, een rustige trouwjurk 
past veel beter bij me. Van mijn moeder en zus 
kreeg ik de sieraden cadeau, en ook de schoe-
nen en de sluier kocht ik in dezelfde winkel, ik was 
dus meteen klaar! Onze bruiloft was super. Het mo-
ment dat ik de trap afkwam, en Hans en ik elkaar 
zagen, zal ik nooit vergeten. Je kent elkaar al tien 
jaar, maar het lijkt alsof je elkaar weer voor het 
eerst ziet. Ja, dat was heel speciaal.”

Tessa de Kock (19) uit Geldermalsen was vijf maanden zwanger toen ze op 26 
november 2009 ‘ja’ zei tegen haar Ezra. 

“Vlak na onze verloving heb ik mijn vriend gevraagd eens te tekenen wat voor 
trouwjurken hij mooi vond. Hij tekende drie modellen, waarvan eentje me bekend 
voorkwam uit de film Troy. Type Griekse godin, zeg maar. Dat sprak me aan, dus 
daar ben ik naar op zoek gegaan. Ik vond hem bij de Honeymoon Shop, jurk Athena 
van Maggie Sottero. Hij was precies zoals ik in mijn hoofd had: een strak bovenlijfje 
met spaghettibandjes, een geplooide rok en een prachtige, laag uitgesneden rug. 
Op het moment dat ik hem aanpaste, was ik nog maar vijftien weken zwanger en 
vond ik het best lastig om mezelf met een buikje voor te stellen. Gelukkig was mijn 
moeder erbij, en ook de styliste van de Honeymoon Shop heeft me goed geadviseerd. 
De jurk is heel sterk van zichzelf, sieraden heeft hij nauwelijks nodig. Een kettinkje 
en oorknopjes afgezet met diamantjes en een mooie slavenarmband maakte mijn 
godinnenlook compleet. Wat hij ervan vond? Sexy!’

Jacquelines jurk is model 

‘Martina’ van Maggie Sottero

Hannekes jurk is model

‘Maeleigh’ van Maggie Sottero

Tessa’s jurk is model 

‘Athena’ van Maggie Sottero
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bridal bodywear 
& accessories

Poirier Modellen b.v.   Tel. +31 (0)43 325 33 77   Fax +31 (0)43 321 32 28   info@poirier.nl
Posthoornstraat 59, 6219 NV Maastricht, Nederland www.poirier.nl

Voor de mooiste dag in je leven wil je er natuurlijk perfect uitzien. Begin daarom met 
de basis voor  je bruidsjurk: zorg voor de juiste bruidslingerie. Daarnaast kan je met 
diverse accessoires een persoonlijke en individuele uitstraling geven aan je creatie. Poirier 
is gespecialiseerd in hoogwaardige lingerie en accessoires, speciaal voor de bruid. Voor 
ons volledig aanbod verwijzen wij je graag naar onze website.

Poirier_Spread_NL_02.10_DEF.indd   1-2 19-02-2010   17:05:12
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Bruiden met een lange hals kunnen kiezen voor een halterjurk met opstaan-de kraag. Deze doet je nek korter lijken. Los, wappe-rend haar helpt ook.

tIp

De perfecte jurk    voor elk figuur

Bofkont! Jij zult weinig problemen hebben met het 
vinden van het juiste model. Mogelijkheden te over. 
Slanke modellen van zachte stoffen benadrukken 
je frêle postuur. Al eens nagedacht over een fishtail 
dress? Dit model accentueert de rondingen van heup 
en bil en geeft je een buitengewoon gracieuze look. 

Ben je gezegend met een volle boezem? Ga dan 
niet voor een halter en ook niet voor een diep 
decolleté, maar blijf bescheiden in het midden. In 
dit geval is ook een jurk die recht sluit mooier dan 
een hartvormige cup. Zorg dat de bewerking op de 
buste niet overheersend is.

Heb je stevige heupen? Kies dan voor een jurk die 
uit twee delen bestaat. Een korset die onderaan 
uitloopt in een punt maakt je langer. Een A-lijn zal 
je prachtig staan. Door het strakke lijfje leg je het 
accent op je taille en blijven je probleemgebieden 
verborgen onder de wijde rok. 

Zwangere bruiden kiezen vaak voor de empire stijl. 
De nadruk ligt op de borsten, terwijl het buikje ver-
borgen blijft onder de zwierige jurk. 
Deze jurk biedt niet alleen bewegingsvrijheid en 
comfort, je ziet er ook nog eens fantastisch uit, als 
een échte bruid. 

Dat er een jurk moet komen is duidelijk. Maar welk model past het beste bij jouw 

figuur? Appel, peer, lang en slank, zwanger of mollig: het is slechts een kwestie 

van weten waar je kansen liggen. 

LANG & SLANK VOLLE BOEZEMPEER ZWANGER

Heb je volle armen maar kun je tóch die strapless jurk niet uit je hoofd zetten? Vraag eens naar de mogelijkheden om een jasje of een stola te laten bij maken in dezelfde stof. 

tIp
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Opeens schrik je ‘s nachts wakker: hoe moet dat eigenlijk met de 

muziek? Nog zó weinig tijd en nog zóveel beslissingen te nemen. 

Hoe te handelen bij acute keuzepaniek? Een handleiding. 

‘Wie in het dagelijks leven een satisfier 
is, kan zich als aanstaande bruid 
ineens ontpoppen tot maximizer.’

Eerst is alles romantisch. Hij op zijn knieën, jij die ‘ja’ zegt, hij 

door het dolle, jij zielsgelukkig. Jullie gaan trouwen! En het 

wordt de mooiste dag van jullie leven.

Familie en vrienden zijn hartstikke blij voor jullie. En vaak 

razend nieuwsgierig naar de plannen. Of je al een datum 

hebt. En een locatie. Je moet er snel bij zijn, hoor, anders 

zijn alle leuke zaaltjes al 

weg. Heb je al over een 

fotograaf nagedacht? 

Anders kennen zij nog 

wel iemand. Kerk? Ge-

meentehuis? Receptie? Feest? Diner? Al snel zal blijken dat 

de kwesties waarover je moet nadenken, evenals de ideeën 

en goedbedoelde tips en ervaringen van je vrienden, alleen 

maar zullen toenemen. En die niet aflatende stroom dilem-

ma’s zal, óók jou, vroeg of laat uit je slaap gaan houden.

Uitnodiging, pak, stadhuis, menu, gastenlijst, boeket, ver-

voer, hotel, getuigen. Hoe maak je in vredesnaam een keu-

ze? Fotograaf, feest, band, hapjes, bedankjes, honeymoon, 

pianist. En hoe zorg je dat je je niet laat beïnvloeden door 

je omgeving, maar wél op één lijn ligt met je geliefde? Er is 

een naam voor die acute uitbarsting van bultjes en plotse-

ling opkomende jeuk. Het heet keuzestress. 

WIKKEN EN WEGEN
Keuzestress-experts onderscheiden twee soorten ‘kiezers’: 

maximizers en satisfiers. De satisfiers ziet een idyllische boer-

derij met romantische appelgaard, valt in katzwijn en huurt 

hem diezelfde dag nog af voor haar bruiloft. Ze gaat op 

haar gevoel af en is niet bang om zich vast te leggen. Een 

maximizer handelt rationeler. Ze wikt en weegt en zet voor- 

en nadelen onder elkaar. Haar keuzes maakt ze uiterst wel-

overwogen en tóch… twijfel houdt ze bijna altijd. Gek wordt 

ze ervan! De satisfier heeft het makkelijker dan de maximizer. 

Maar pas op. Wie in het dagelijks leven een satisfier is, kan 

zich als aanstaande bruid ineens ontpoppen tot maximizer. 
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Waarom? Omdat je bruiloft een leven lang meegaat. In je 

herinnering, maar ook op dvd en in de fotoboeken van jullie 

zelf en je voltallige vriendenkring. En een verkeerd gekozen 

appelgaard, een uit de toon vallende accordeonspeler of 

mislukte bruidstaart kun je daarbij niet gebruiken. 

BEPERKINGEN IN KAART
Er is maar één ding dat jullie kan helpen om te overleven 

in de huwelijksjungle: kaders. Sommige kaders zijn er al. An-

dere moet je zelf creëren. Wie een klein budget heeft, mag 

zich gelukkig prijzen, want het beperkt de keuzemogelijkhe-

den. Je kunt wel fantaseren over je hele familie in gekleurde 

hula-kettingen op Hawaii, maar als je het niet kunt betalen 

houdt het op. Zo simpel is het. 

Pas als de sky the limit is, heb je echt een probleem. Kasteel-

tjes, landgoeden en privéstran-

den te over. Taartarchitecten, 

nagelstudio’s en koetsverhuur-

bedrijven idem dito. Van kaders word je creatief. Dienen die 

zich niet uit zichzelf aan, dan moet je ze scheppen. Bijvoor-

beeld met een concept, waaraan je al je keuzes ophangt. 

Je kunt een kleur of motief kiezen dat je doorvoert in jouw 

jurk, zijn pak, de uitnodigingen, menukaartjes, bedankjes en 

de aankleding van de feestzaal, tot aan de decoratie van 

de taart aan toe. 

Je kunt het ook groter aanpakken en een thema beden-

ken dat jullie door de bruiloft verweven. Kies iets dat past 

bij jullie persoonlijkheden. Houden jullie allebei van de zee, 

zoek dan een mooie trouwlocatie aan het strand, kies voor 

een japon die een strandwandeling toelaat en trakteer je 

gasten op een heer-

lijk zeebanket.  Het 

strandthema kun je 

laten terugkomen via een tropisch welkomstdrankje bij bin-

nenkomst, een huifkartocht bij zonsondergang of een zon-

nig bedankje na afloop. Ook is het leuk om een stijlperiode 

als uitgangspunt nemen. Bijvoorbeeld de jaren dertig. Je 

zoekt een locatie die de sfeer van toen ademt en laat je 

voor de jurk inspireren door Marlène Dietrich en Greta Gar-

bo. Een slappe clochehoed en het nodige goud maken je 

look helemaal af. Over de muziek hoef je je hoofd niet lang 

te breken. Draai krakende LP’s van jazzmuzikanten van wel-

eer, waarop je gasten – die je vraagt zich naar het thema te 

kleden – dansen. Een concept brengt vaak de leukste idee-

en boven, ideeën die je anders niet had kunnen bedenken. 

Het verhoogt de voorpret en ook na afloop zal er nog lang 

gepraat worden over dat originele of mooie bruiloftsfeest.

MENSEN
Sommige keuzemomenten bezorgen zelfs de doorgewinter-

de satisfier hoofdpijn, zó lastig zijn ze. Dat zijn de keuzes met 

betrekking tot je gasten. Om te beginnen met: wie nodig 

je uit? Omarm opnieuw je beperkingen. Heb je weinig te 

besteden? Geef dan geen feest voor 400 man. Treur daar 

niet om, een kleiner gezelschap kan juist voor een intieme 

sfeer zorgen. Je hóeft niet al je collega’s uit te nodigen, hou 

het bij die twee leuke meiden met wie je nauw samenwerkt. 

Nodig, kortom, alleen mensen uit met wie je echt iets hebt.

En dan de tafelschikking. Naast wie zet je je luidruchtige 

oom? Het helpt om te beseffen dat je niet verantwoordelijk 

bent voor een ieders plezier. Jij schept de voorwaarden, maar 

verder moeten je gasten het zelf doen. Zet je oom naast die 

gezellige vriendin, en dan komt het allemaal goed. 

Volgende hoofdbreker: de getuigen. Een ere-baantje, slechts 

weggelegd voor de allerbelangrijkste gasten op het feest. Maar 

aan wie geef je die eer? En, moeilijker, wie stel je teleur? Uit 

de statistieken blijkt dat 20% haar ouders als getuige kiest, 37% 

vraagt een broer of zus, 22 % een vriend of vriendin, 2 % een 

neef of nicht en meestal een combinatie. Niemand kan je hel-

pen met de keuze. Volg je hart, is het devies.

Dan is er nog de taak van ceremoniemeester. De een is vereerd 

met deze schone taak, de ander vindt het een crime. Hebben 

jullie een geschikte kandidaat in gedachten? Overleg het met 

diegene, leg het hem/haar niet zomaar op. Het ceremonie-

meesterschap heeft vaak als gevolg dat je van het feest zelf 

weinig meekrijgt. Kun je niet kiezen? Het ceremoniemeester-

schap is meestal heel goed over meerdere personen te verdelen.

Een verkeerd gekozen appelgaard, een 
uit de toon vallende accordeonspeler, 
een mislukte bruidstaart of weinig flat-
teuze trouwjurk: je kunt ze niet gebruiken.’

’De tafelschikking is ook een hoofdbreker.  
Naast wie zet je je luidruchtige oom?’
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CHOCOLADEMOUSSE OF 
CHIPOLATAPUDDING
Ben je een maximizer pur sang en kun je wéken twijfelen tus-

sen twee trouwjurken? 

Een handige manier om tot een goede keuze te komen is 

het opstellen van lijstjes met plus- en minputen. 

Stel: je dubt tussen jurk A en jurk B. Het lijstje van jurk A zou er 

als volgt uit kunnen zien: Gracieus. Origineel. Weinig bewe-

gingsvrijheid. Prijzig. 

Vervolgens geef je elk argument een cijfer. Wil je graag een 

statement maken met je jurk?  Dan geef je argument ‘origi-

neel’ een 3. Deins je er niet voor terug om een flink bedrag 

neer te tellen voor een goede trouwjurk? Dan krijgt het ar-

gument ‘prijzig’ een 1. Wil je lekker kunnen dansen op je 

bruiloft, dan moeten er ook een aantal punten naar ‘weinig 

bewegingsvrijheid’.

Dan jurk B: Traditioneel. Je man vindt hem waarschijnlijk 

mooier dan jurk A. Maakt bleek. Ietwat koud voor de tijd 

van het jaar. Tel de tegens en de voors en weet wat je te 

doen staat. Deze truc werkt overigens voor dilemma’s van 

bijna ieder soort. 

Vind je het echter nog steeds moeilijk om knopen door te 

hakken? Neem er dan iemand voor aan. Iemand die als 

geen ander weet wat er allemaal mogelijk is en jou kan ad-

viseren, is een professionele weddingplanner. En nee, dat 

is niet alleen iets voor the rich and famous, want een wed-

dingplanner verdient zich in veel gevallen terug omdat hij/

zij goede deals kan maken met leveranciers. Hou je liever 

zelf de controle? Kan ook. 

Bepaal zelf de stijl – klassiek, modern, bohemian – maar laat 

de gedetailleerde invulling lekker aan je weddingplanner 

over. Hij/zij doet niets wat je niet wilt, maar zorgt wél dat jij je 

in alle rust kunt prepareren voor de grote dag. Al dat sporten en 

zonnebanken kost tenslotte al tijd en energie genoeg. 

Wie dan tenslotte tóch nog in haar slaap geteisterd wordt 

door terugkerende dromen over de kwestie bruidsuikers of 

bedank-chocolaatjes, is helaas niet meer te redden. Om 

niet ten onder te gaan aan keuzestress, rest haar nog enkel 

één laatste, beproefd strijdmiddel: ieneminemutte…

GELUKKIG HEB IK WEL DE JUISTE BRUIDEGOM GEKOZEN...
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HONEYMOONS H O P P I N GDe Honeymoon Shop
Bruidsmode voor haar en hem

Zeven dagen per week ontvangen wij aanstaande bruids-

paren in een geweldige ambiance. Vijf etages met de 

meest toonaangevende bruidsmodecollecties staan 

tot uw beschikking, alles overzichtelijk gepresenteerd. 

In een bijzonder aangename pasomgeving kunt u bij ons 

uw droomjurk uitzoeken. Ook de bruidegom vergeten wij 

niet; er is een aparte herenafdeling.

Hij kan kiezen uit klasse trouwpakken vervaardigd van 

mooie stoffen en gesneden in de ‘Italian style’. Natuurlijk 

is het ons doel om van de bruid en de bruidegom een 

perfect kloppende match te maken. 

Merken
Maggie Sottero (Premier Dealer Benelux), Ladybird, De-

metrios, Marylise, La Sposa, Modeca, Mon Cheri, Ian 

Stuart, Sophia Tolli, Special Day, Herve, Cosmobella en 

meer...

Servicepunten
Om het voor u allemaal nog gemakkelijker te maken 

hebben wij ook servicepunten waar u kunt doorpassen. 

Hierdoor hoeft u slechts éénmaal bij ons uw jurk en bij-

passende accessoires uit te zoeken, om de jurk daarna 

perfect op maat te laten afspelden bij een professioneel 

atelier bij u in de buurt. U kunt hiervoor terecht in Antwer-

pen, Bilthoven, Assen, Eindhoven, Apeldoorn, Almere en 

Rotterdam. Bel voor meer informatie!

Website
Voor uw gemak hebben wij een deel van de collectie 

online gezet, zodat u zich goed kunt voorbereiden op 

een bezoek aan onze winkel. Ook is het mogelijk via 

onze website een pasafspraak te maken. Wij hebben 

ook een webwinkel: www.honeymoonwebshop.nl. 

Bent u accessoires vergeten? Dan kunt u ze via de web-

winkel alsnog bestellen. 

www.honeymoonshop.nl 

www.honeymoonwebshop.nl 

www.mobiel@honeymoonshop.nl

Mijnhoneymoonshop.nl
Mijnhoneymoonshop.nl is een nieuw serviceplatform van 

de Honeymoon Shop die haar cliënten de mogelijkheid 

biedt de status van gekochte artikelen te volgen. Is het 

tijd om af te passen? U kunt online de beschikbaarheid 

van het atelier checken en een afspraak maken.

Afspraak
Service staat bij de Honeymoon Shop hoog aangeschre-

ven en wij doen er alles aan om uw trouwdag onver-

getelijk te maken. Onze stylistes zijn niet alleen uiterst 

vriendelijk maar ook zeer vakbekwaam. Wij werken uit-

sluitend op afspraak, zodat wij u twee uur lang op een 

professionele manier kunnen begeleiden bij het uitzoe-

ken van uw trouwkleding. Wij zijn zeven dagen per week 

geopend, dus ook op zondag. 

De Honeymoon Shop en haar stylistes heten u van 

harte welkom!

De Honeymoon Shop is al 42 jaar lang een van de grootste en 
meest toonaangevende bruidsspeciaalzaken van de Benelux.

Honeymoon shop BV

Korte Hoogstraat 4

3011 GL  Rotterdam

010 - 412 61 43

www.honeymoonshop.nl

info@honeymoonshop.nl

OPENINGSTIJDEN

Maandag 12:00 uur t/m 17:30 uur

Dinsdag t/m vrijdag 9:30 uur t/m 17:30 uur 

Zaterdag 9:30 t/m 18:00 uur 

Zondag 11:00 t/m 17:00 uur

WAARDECHEQUE

knip uit en

neem mee!

Waardecheque voor gratis accessoire 
bij aankoop van een droomjurk bij 
de Honeymoonshop

Voor de voorwaarden vraag uw verkoopadviseuse 

of zie de Honeymoon Shop website.
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www.abrazi.com

Belgium   |   Denmark   |   Germany   |   Luxemburg   |   Netherlands   |   Switserland   |   United Kingdom

colliers bracelets earrings

HONEYMOONS H O P P I N G

NOBLESSE FASHION

DRAGONDER 24C
5554 GM VALKENSWAARD

THE NETHERLANDS

T +31 (0)40 • 222 02 02
F +31 (0)40 • 222 01 15

E INFO@BRUIDSMODE-NOBLESSE.NL

WWW.BRUID.NU
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