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MAKE IT SIMPLE — MAKE IT MEMORABLE

PROFICIAT!

Jullie zijn verloofd: wauw! Eén van de mooiste dagen in jullie leven staat 
voor de deur. 

Best wel spannend hé! 

Jullie huwelijksdag organiseren hoort een geweldige ervaring te zijn, maar ik begrijp 
als geen ander dat het af en toe wat overweldigend is. Daarom sta ik jullie graag bij 
met concreet advies, 1 op 1, over al jullie dringende vragen. Ik breng jullie nieuwe 
ideeën en inzichten en giet dat in een duidelijk overzicht. Zo breng ik weer rust in de 
voorbereidingen! 

In deze brochure vind je alle informatie over een adviessessie. 

Ik kijk ernaar uit je te mogen ontmoeten! 

Phaedra van Phaest

Stationsstraat 147, 3110 Rotselaar  —  info@phaest.be  —  www.phaest.be

JULLIE DAG
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OVER PHAEDRA 

Een huwelijksdag is voor mij geslaagd als niet alles perfect is gelopen, 
maar het toch helemaal perfect aanvoelt. Perfect voor jullie, perfect zoals 
het bij jullie past. 

Ik ben grote fan van een natuurlijke flow van de dag, waarbij de belangrijkste elementen 
op voorhand vast staan, maar waar vooral veel ruimte is om te genieten. Ik wil voor jullie 
een mooie dag, waarbij de styling zo is opgebouwd dat die helemaal “jullie” uitstraalt. 

Ik hou van organiseren en plannen en ik maak er mijn missie van om  jullie 
te laten genieten van die voorbereidingen. Naast mijn wedding planning-
formules doe ik dat door het aanbieden van online én offline workshops, 
zodat ik voor ieders budget een helpende hand kan aanbieden. 

Make it simple, make it memorable is mijn visie. 
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OVER PHAEDRA 
Ik ben Phaedra, een vrolijke spring in’t veld die leeft volgens haar 
buikgevoel. Met een ferm lief en twee ondeugende hondjes,  woon ik in ons 
gezellig huisje in Rotselaar. Ik ga gemoedelijk en persoonlijk aan de slag 
en hou van een open en duidelijke communicatie. Mijn stijl is spontaan en 
goedlachs. In mijn huwelijken heb ik een zwak voor tradities en romantiek, 
maar blijf ik ver weg  van een al te stijve etiquette. 

 — Weetjes 

 — Ik ben 3 jaar productiemedewerker 
geweest voor televie en ik werkte mee 
aan programma’s als Blind Getrouwd en 
K3 zoekt K3. Daarna werkte ik als project 
manager voor een grafische studio in 
Leuven. 

 — Ik heb 22 jaar ballet gedaan en gaf 5 jaar 
les aan de allerkleinsten. 

 — Op restaurant zou ik het liefst van al het 
hoofdgerecht overslaan en meteen het 
dessert bestellen. 

 — Ik heb 6 maanden in Zweden gewoond, hét 
land van “Lagom”, tussen teveel en te weinig 
daar ligt de juiste maat! 
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Totaalpakket of juist ruimte voor eigen inbreng 

Voor Phaest kiezen is kiezen voor een aanpak op jouw maat. Geef je graag 
alles uit handen, graag! Wil je hier en daar zelf de de teugels in handen 
hebben, dan geef ik je die ruimte.

Ik maak zelf geen bloemstukken of grafische designs, maar ik heb 
fantastische huisleveranciers waarmee ik gewoon ben om te werken. Ik 
stuur hen aan zodat jij geen tientallen verschillende contactpunten hebt, 
maar het voor jou helemaal gemakkelijk blijft. 

Ook voor meubilair of decoratie heb ik een aantal kanjers uit de sector 
in mijn portefeuille. Ik verwerk hun offertes tot een duidelijk overzicht voor 
jou, inclusief mijn weddingplanners-korting. En dat steeds met een open 
communicatie. 

Heb je daarentegen zelf bepaalde vakmensen op het oog? Geen 
probleem! In mijn aanpak is er zéker ruimte voor eigen inbreng, zowel wat 
betreft leveranciers als eventuele DIY-projecten. Het is immers jouw dag! 

Ook voor de voorbereidingen ben ik erg flexibel. Ik heb mijn eigen werkwijze en aanpak 
achter de schermen, maar ik toon enkel dat wat jij nodig hebt om rust én plezier te 
vinden. Sommige bruidsparen kunnen enkel op hun twee oren slapen als ze zicht 
hebben op de ganse plannen, anderen krijgen juist stress van te veel info. Ook hier weer: 
op jouw maat! 

Ontdek alle wedding planningformules op www.phaest.be! 

OVER PHAEST
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PHAEST ADVIESSESSIE 
Je bent al een tijdje bezig met plannen en er ligt ook al heel wat vast. Maar je ziet 
plots door het bos de bomen niet meer of je hebt concrete vragen waar je niet 
meteen een antwoord op vindt? Dagplanning opstellen, budgetoverzicht behouden, 
coronamaatregelenen die niet duidelijk zijn of een pinterestbord waar geen rode draad 
in zit? 

Je wilt graag een duidelijk stappenplan zodat je enerzijds weer vertrouwen hebt dat 
je zeker aan alles gedacht hebt en zodat je anderzijds ook weer kan genieten van de 
aanloop naar jullie grote dag. 

Dan is een adviessessie exact wat jullie nodig hebben! 

In een gesprekje van 2 uur overlopen we de dringendste noden en breng ik rust en 
eenvoud. Ik zet jullie de juiste weg op en breng de ideeën en leveranciers aan die het 
plaatje volledig maken. 

INBEGREPEN: 

- Voorbereidende korte vragenlijst via mail om jouw noden in kaart te brengen 

- Gesprek (kan ook via online call) van ongeveer 2 uur 

- De kennis van een ervaren weddingplanner ter beschikking voor jouw concrete vragen 

- Toegang tot de templates die je nodig hebt om je voorbereidingen weer 
gestructureerd op te pikken

- Na het gesprek krijg je een duidelijke to do lijst en een plan van aanpak via mail  

- Een 911-hulplijn om weer rust te brengen in jouw voorbereidingen 

PRIJS: 

180,- 

Vrijgesteld van BTW 



info@phaest.be
Is dit wat je nodig hebt? Stuur dan een mailtje met jouw beschikbaarheid


