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Gefelicite!d, jullie gaan trouwen! 
Aanstaand bruidspaar, van harte gefeliciteerd met jullie voorgenomen huwelijk. Beauty & 

Beans is gespecialiseerd in bruidsstyling. Bij ons ben je op het juiste adres voor jouw 

bruidsmake-up en bruidskapsel. Mooie haarstyling en make-up laten die prachtige jurk 

nog beter tot haar recht komen en maken jou tot een stralende bruid.. 

Wij helpen je graag om een look te vinden die helemaal bij jou, jouw past stijl en jouw 

bruiloft zodat jij alleen maar hoeft te genieten.  

In deze brochure kun je 

lezen hoe wij te werk 

gaan. Mocht je na het 

lezen van deze brochure 

nog vragen hebben, dan 

horen wij dat natuurlijk 

graag! Neem ook een 

kijkje op onze website, 

Instagram of Facebook. 
De proefsessie vindt  
Plaats bij Beauty & Beans 
In Alkmaar 



 

Hoe gaan wij te w!k 

Zes tot acht weken voor de bruiloft vindt de 

proefsessie plaats in de salon. Tijdens deze 

proefsessie leren we elkaar beter kennen 

en nemen we uitgebreid de tijd om goed te 

kijken naar jouw wensen en wat past bij jou 

maar ook bij jullie. 

MOODBOARD 

Meestal vragen wij of je van tevoren een 

moodboard op Pinterest wilt maken. 

Pinterest is het prikbord in je keuken. In 

Pinterest kun je verzamelingen maken met 

foto's die je leuk vindt. Zo'n verzameling heet 

een bord. Het bord geef je zelf een naam: 

bijvoorbeeld ‘Bruidsmake-up'. Je kunt de 

borden van andere Pinterestgebruikers 

volgen, en zij kunnen jou. Misschien wil je je 

bord liever voor jezelf houden, ‘dan zet je je 

bord op privé’. 

Yes, I do!

Proefse#ie 

Tijdens de proefsessie zullen wij met alle aandacht 

luisteren naar jouw wensen, zodat wij een beeld 

kunnen vormen van hoe jij er graag uit wilt zien. 

Daarnaast doen wij een gezichtsanalyse en geven 

wij make-up advies. 

Als de aangebrachte proefmake-up en proefkapsel 

naar je zin is, leggen wij deze vast op een stijlkaart 

en maken we foto’s. Meestal neemt de proefsessie 

gemiddeld 3 uur in beslag.  

De stijlkaart zullen we meebrengen om ervoor te 

zorgen dat de make-up en het kapsel er op de 

trouwdag er zo uitziet als wij samen tijdens de 

proefsessie hebben afgesproken. 

Tijdens je proefsessie iemand meenemen, alleen 

maar gezellig! Zij kennen je vaak goed dus dan is 

het fijn om een extra mening te hebben.

Wij zijn er om voor een ontspannen en 
gezellig begin van jouw grotedag te 
zorgen. 



 

 

JA  dan is het zover. De dag is 

begonnen, je gaat echt 

trouwen! Op de afgesproken 

tijd zijn wij bij jou, of dit nu 

thuis is, op jullie trouwlocatie of in een hotel. In alle 

rust starten we jouw grote dag. We zullen 

ongeveer twee uur bezig zijn met jouw haarstyling 

en make-up. Daarna mag je jouw prachtige jurk 

gaan aantrekken, het is handig hier een half uurtje 

voor uit te trekken. Hierna kan ik je bijvoorbeeld 

nog helpen met de sluier in je haar te doen en een 

laatste check van haar en make-up voordat je 

stralend jouw aanstaande voor het eerst 

gaat zien!

TOUCH-UP 
Wil je in de loop van de dag je looks laten bijwerken 

en even opfrissen? Dan kunnen wij naar de locatie 

komen voor een touch-up. Wij zorgen er dan voor 

dat je stralend of zelfs met een iets andere look aan 

de avond kunt beginnen. Zou je graag op meerdere 

momenten een touch-up willen? Dan is het ook 

mogelijk dat wij de hele dag aanwezig blijven, zodat 

wij altijd in de buurt zijn als je ons nodig hebt! Mocht 

je geen touch-up willen dan raden wij aan zelf een 

een toilettasje met make-up mee te nemen. Een 

touch-up duurt ongeveer 30/45 min. 

Met een andere look  
de avond beginnen



  HAARACCESSOIRES 
Prachtige haarspelden, verse bloemen, een sluier 

of een bloemenkrans. Allemaal haaraccessoires 

die jouw kapsel gelijk omtoveren tot bruidskapsel 

en jouw haar direct extra feestelijk maken. Je hebt 

hierin natuurlijk heel veel verschillende soorten. 

Heb je al iets moois gekocht? Wij adviseren dit 

alvast mee te nemen met de proefsessie, zodat je 

kunt zien hoe we deze mooi in het kapsel kunnen 

HAIREXTENSIONS 
Wij krijgen wel een de vraag: ‘Kan dat wel met mijn haar?’ Maar gelukkig is er vaak heel veel mogelijk. Je 

haar hoeft ook echt niet super lang te zijn om een mooie updo te kunnen maken. Maar wat extra haar wel 

een uitkomst zijn, zowel bij los als bij opgestoken haar. Tijdens de proefsessie kunnen we kijken wat de 

clipin extensions voor jou kunnen toevoegen. Deze kun je dan bij ons huren voor de trouwdag zodat je ze 

niet hoeft aan te schaffen. Na de trouwdag hoef je er verder niks mee te doen, behalve ze terug te sturen. 

Wij nemen altijd een ringlicht 
mee. Voor het beste resultaat zijn 
onze lampen afgestemd op 



 

Bruidsnagels 
Bruidsnagels zijn een onderdeel van je bridal look die je echt 

niet wilt vergeten. Er is geen ander moment in je leven dat je 

handen (en dan vooral de ring aan die éne vinger) zoveel 

aandacht krijgen als op je trouwdag. Dan word je echt niet blij 

van afbladerende nagellak of afgekloven nagels. Maar voor 

welke look ga je? Au naturel, of juist voor een knalkleur? Met 

deze tips kies je de bruidsmanicure die perfect bij jouw bridal 

look past.  

Welke manicure is geschikt voor een bruiloft en moet je 

rekening houden met de stijl van de trouwringen? Moet je bij 

een knoepert van een ring extra opletten dat je manicure niet 

té over-the-top is? Kun je rode nagellak dragen bij een 

roségouden ring? En zijn knalkleuren een do or don't? Aisha 

kent alle nieuwste trends op het gebied van bruidsnagels!

Nagels maken de look ECHT af! 



 

Wat is er gezelliger dan je dag te starten met 

een heerlijke beauty ochtend. Ook je beste 

vriendin, moeder of zus willen er op zo’n dag 

natuurlijk stralend uitzien. Afhankelijk van de 

planning kunnen wij voor enkele gasten ook 

het haar en of de make-up verzorgen.  

Mochten er meer dames zijn die hierin 

interesse hebben dan kunnen wij met z’n 

tweeën komen. Ook is het mogelijk om het 

haar te doen van een klein bruidsmeisje, 

CUTE!

Daggasten

Start de dag met een beauty ochtend! 



 

Grꝏming bruidegom
Natuurlijk wilt jouw aanstaande er 

ook fantastisch uitzien op jullie 

trouwdag.  

Als hij voor grooming kiest zorgen 

wij ervoor dat zijn huid er gezond en 

egaal uit ziet.  

Donkere kringen of plekjes 

worden gecamoufleerd Ook 

zorgen wij ervoor dat zijn huid 

wordt gematteerd zodat deze 

niet zal glimmen op de foto’s. 

Uiteraard gebeurt dit alles op 

een hele subtiele en natuurlijke 

manier zodat je niet ziet dat er 

make-up gebruikt is. Ook kunnen 

wij nog even de laatste hand 

leggen aan zijn haar.

Ook de bruidegom wilt er natuurlijk 
tip top uit zien op zijn trouwdag! 



 

BRUIDSARRANGEMENTEN     EURO 

Bruidskapsel en make-up (incl. proefsessie)*       €349 

Bruidskapsel (incl. proefkapsel)*        €199 

Bruidsmake-up (incl. proefmake-up)*        €199 

Grooming van de bruidegom         €29 

Clip-in extensions voor 1 dag         €49 

Touch up           €99 

Nieuwe set acryl nagels (inclusief gellak)       €59 

Daggasten 

Haarstyling en make-up          €79 

Haarstyling of make-up         €49 

Make-up Bruidsmeisje tot 12 jaar        €19 

Haar bruidsmeisje tot 9-12 jaar        €19 

Haar bruidsmeisje tot 9 jaar         €10 

*De betaling geschiedt in twee termijnen. De proefsessie wordt altijd in rekening gebracht nadat deze heeft plaatsgevonden en bedraagt 50% 

van het totale bruidsarrangement. Na de bruiloft betaal je de andere 50% plus eventuele extra opties. Bovenstaande werkzaamheden zijn alleen 

te boeken in combinatie met het bruidsarrangement en vinden dan ook op dezelfde locatie plaats als waar de bruid zich klaar maakt. Prijzen zijn 

exclusief €0,25 reiskosten per KM.

Prijzen

Alle tarieven zijn te vinden op onze 
website!



Tarieven

Heb je nog vragen? Je kunt ons bereiken via 

onderstaande contactgegevens.  

Tel.  +31 (0)6 20 94 20 97  

E-mail   info@BeautyandBeans.nl 

Website  www.BeautyandBeans.nl 

Liefs, Team Beauty and Beans

http://www.BeautyandBeans.nl
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