
♥ Eerste afspraak ♥  

  

Je eerste pasafspraak, enorm leuk, maar ook een beetje spannend 

natuurlijk!   

Als je alvast een idee wilt hebben hoe dit in zijn werk gaat, lees dan verder 

en  dan leggen we dat graag uit.   

Voor de eerste pasafspraak plannen wij ruim de tijd in, je bent ook de 
enige bruid in de boetiek, want de boetiek wordt exclusief voor jou en je 
gezelschap gereserveerd.   

We ontvangen jou en jouw gezelschap in onze boetiek met koffie/thee en 

wat lekkers. Allereerst willen we natuurlijk alles horen over het aanzoek, je 

verloofde en de plannen voor de bruiloft!   

Hierna bespreken wij jouw wensen en gaan we kijken welke jurken jij 

graag wilt passen, omdat de collectie verschillende prijscategorieën kent 

tussen de 499 en 1999 euro, zullen we uiteraard ook je budget bespreken 

mocht je deze hebben en hier rekening mee houden.  

Vervolgens gaan wij naar de paskamer om jouw eerste jurk aan te trekken. 

De ruimte is lekker groot en er staat daar altijd  een verfrissing voor je 

klaar.   

We gaan je eerst omtoveren, en zorgen ervoor dat je een torselet aan krijgt, 

prachtige schoenen en eventueel een hoepelrok, zodat jij je al echt even 

bruid voelt. Als je dit liever niet hebt, is dat natuurlijk ook goed. Dit 

overleggen we altijd eerst met je.  

Je kunt je hier ook even rustig terugtrekken, als je toch even een moment 

voor jezelf nodig hebt.   

Wil jij jezelf in de pasruimte al meteen in de spiegel zien? Of liever als we 

bij jouw gezelschap zijn? We doen wat jij prettig vindt.   

Jouw gezelschap wacht ondertussen in spanning af en is uiteraard vrij om 

lekker rond te kijken tussen alle mooie trouwjurken, of al het moois wat de 

boetiek verder nog te bieden heeft aan accessoires en leesvoer. Op deze 

manier gaan we verder met de volgende jurk(en) en er zit geen limiet aan 

het aantal trouwjurken dat je wilt  passen. Hierdoor krijg je een steeds 

completer beeld net zolang totdat jij het gevoel hebt dat jij DE jurk hebt 

gevonden.   

Natuurlijk is het geweldig als jij jouw jurk vindt, en daar gaan wij ons 

uiterste best voor doen.   



Houd er wel rekening mee dat, ondanks dat wij zelf helemaal stapelverliefd 

zijn op onze prachtige jurken, het ook kan zijn dat jij jouw jurk niet bij ons 

vindt.   

Wij houden namelijk absoluut niet van ‘pushverkoop’, dus wij zullen je 

niets opdringen.   

Jij gaat alleen tot aankoop over als jij je he-le-maal ge-wel-dig (!!!) voelt in 

DE jurk.   

  

Tips voor de pasafspraak?   

Relax en geniet, trouwjurken passen is echt heel leuk en geloof ons: Jij 

gaat echt jouw droomjurk vinden!   

Weten hoe onze bruiden het hebben ervaren?  

Klik hier om onze reviews te checken!  

  

  

  

  

♥ Do you say yes???... ♥  

  

Do you say yes???…..   

Dan gaan we daar natuurlijk eerst op proosten met prosecco!!  

  

Zodra iedereen is bijgekomen van het ‘say yes to the dress’-moment, 

zullen we je maten gaan meten, en wordt deze in je eigen maat nabesteld. 

(als je jurk in jouw maat op voorraad is, mag deze meteen met je mee) 

Hierna gaat de leverancier waar wij mee samenwerken met jouw trouwjurk 

aan de slag. Gemiddeld is er een levertijd van 3 tot 4 maanden (mits niet op 

voorraad)  

  

Mocht je last-minute een japon nodig hebben? Contact ons dan voor de 

mogelijkheden.  

  

♥ Eerste doorpas ♥  

Als je jurk nieuw voor je besteld is, dan hebben we de volgende afspraak 

na 3 a 4 maanden.  

https://www.facebook.com/pg/bruidsboetieksuus/reviews/?ref=page_internal
https://www.facebook.com/pg/bruidsboetieksuus/reviews/?ref=page_internal


  

Is je jurk nabesteld? Yes, jouw trouwjurk is dan nu echt binnen! Wij 

zorgen weer dat de koffie klaar staat voor je gezelschap, en jij wil 

natuurlijk meteen je jurk aan dus geen tijd te verliezen aan koffie ;) 

Dit is tevens het moment dat je eventueel andere mensen als 

gezelschap mee kan nemen, want natuurlijk wil altijd iedereen 

dolgraag mee!   

  

Deze afspraak duurt gemiddeld 1,5 uur. We gaan kijken hoe geweldig de 

jurk bij je staat! Nu is het dus echt jouw echte, eigen jurk! Nu gaan we 

voor de perfect look& finishing touch, en kunnen we bijpassende 

accessoires uitzoeken als je dat zou willen.  

We hebben namelijk een geweldige kast vol bling! Tiara’s, haarbandjes, 

sieraden, bolero’s, schoenen, lingerie en natuurlijk prachtige sluiers. We 

kunnen alles proberen, zodat jij de perfecte look helemaal kan afmaken.  

  

Verder gaan we je uitleggen hoe je de jurk kunt aantrekken, en gaan je nog 

diverse tips meegeven.  

Want, hoe ga je bijvoorbeeld naar het toilet? Wat doe je met je sleep 

tijdens je feestavond?  En we verklappen nog vele andere tips! Ook 

het aantrekken van je jurk kunnen we oefenen!  

  

Heb jij je perfecte look helemaal gevonden? En zijn al je vragen 

beantwoord omtrent je trouwjurk?   

Dan hebben we slecht nieuws….(grapje)  

Je jurk gaan we weer uittrekken ;)  

Het leuke nieuws is dat je jurk nu mee naar huis mag, samen met de 

eventuele accessoires die je er graag bij wil dragen.  

  

Ga je op korte termijn trouwen, en je wenst gebruik te maken van onze 

coupeuse service, kunnen we ook meteen de coupeuse bij de eerste 

doorpas afspraak laten zijn.  

Kom je van ver, en wil je niet diverse malen op en neer rijden? Wij bieden 

hier (kosteloos)extra service voor. Bij interesse stuur ons even een 

berichtje  

  

  

  



  

  

  

  

  

  

♥ Tweede doorpas ♥  

  

Wil je graag nog de finishing touch aan je jurk laten doen? Ook dat kan bij 

ons!  

Wij hebben 2 zeer ervaren coupeuses.  

Vlak voor je trouwdatum contact je ons, en plannen we wederom een 

afspraak in de boetiek waarbij 1 van de zeer ervaren coupeuses je zal 

ontvangen. Zij werken tevens voor andere bruidsmodezaken en hebben 

beide al meer dan 20 jaar ervaring in de bruidsmodewereld. Wij steken dan 

ook onze handen voor hun in het vuur ☺  

De coupeuses zijn op bepaalde dagen aanwezig in de boetiek om deze 

service aan onze bruiden te kunnen bieden. De coupeuse kosten zijn altijd 

exclusief de prijs van je jurk.  

  

De coupeuse gaat spelden waar nodig, en jullie gaan samen verder jullie 

vermaak wensen bespreken.  

Na ongeveer 4 weken kom je wederom terug, om je jurk op te halen en de 

laatste pas met de coupeuse te doen.  

  

Dit is een extra service die wij aanbieden, het staat je natuurlijk altijd vrij 
hier geen gebruik van te maken, en je jurk elders te laten vermaken. Kom 
je van ver, en wil je liever niet meermalen heen en weer rijden? Voor onze 

bruidjes van ver, bieden wij een extra gratis service, Contact ons voor 
meer info! Dan kunnen we je 2 dingen aanbieden.  

  

  

♥ Derde doorpas & Laatste doorpas ♥ Dit 

is dan echt de aller, allerlaatste doorpas van jouw jurk.   

Je jurk gaat nog 1x aan, want nu willen we echt zeker weten dat je jurk 

hele-maal uber perfect is!  



Ja?? Dan is je jurk nu echt klaar voor de grote dag, en is het moment bijna 

daar dat jullie trouwdag aanbreekt <3  

  

In de tussentijd gaan wij met smart wachten op het complete plaatje, want 
wij staan natuurlijk te springen om een foto van jullie trouwdag te mogen 
ontvangen ☺  


