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Zo fijn dat jullie geïnteresseerd zijn in mijn pen en stem. Dat jullie voluit kiezen voor een 

persoonlijke ceremonie tijdens jullie huwelijk, kan ik alleen maar luidkeels toejuichen. Want dat is 

tenslotte waar de dag om draait: Jullie verbintenis met elkaar. De weg die jullie samen aflegden, van 

de eerste ontmoeting tot dit bewust gekozen moment, maakt daar uiteraard een onontbeerlijk deel van 

uit.

Ik ben nog beschikbaar op jullie trouwdag, dus dat zit al goed. En dolgraag kruip ik in mijn pen om Ik ben nog beschikbaar op jullie trouwdag, dus dat zit al goed. En dolgraag kruip ik in mijn pen om 

jullie verhaal te schrijven. In deze brochure leg ik jullie uit hoe ik te werk ga en wat de waarde ervan 

is. Mijn proces om jullie verhaal te kunnen schrijven en een op maat gemaakte ceremonie uit te 

werken is best uitgebreid. Voor één van de belangrijkste dagen uit jullie leven neem ik nu eenmaal 

mijn tijd. Ik vind het belangrijk dat ik geen vreemde ben die jullie zal trouwen, maar dat het zowel 

voor jullie, voor mij als voor jullie genodigden voelt alsof we elkaar al veel langer kennen. 

WWanneer de ceremonie er dan op zit en ik tussen het feestgedruis stilletjes mijn biezen pak, kijk ik al 

met heimwee terug naar jullie ceremonie en de voorbereidingen ernaartoe. Maar(!) kus ik ook mijn 

beide pollekes omdat ik de eer had even een duik te mogen nemen in jullie leven, jullie liefde, jullie 

verhaal.

Liefs,

Sanne

GEFELICITEERD
MET JULLIE VERLOVING!



Om mijn bruidsparen voldoende tijd en aandacht 

te schenken en de kwaliteit van mijn werk te 

waarborgen, neem ik maar een beperkt aantal 

opdrachten aan per jaar. Niet meer dan 25.

Ik maak geen gebruik van bindteksten of Ik maak geen gebruik van bindteksten of 

gedichten, tenzij jullie dat wensen. De hele 

ceremonie wordt van begin tot einde op jullie lijf 

geschreven.

Ik beperk me niet enkel tot mijn teksten, maar Ik beperk me niet enkel tot mijn teksten, maar 

zorg dat het hele plaatje klopt. Jullie verhaal 

afgewisseld met muziek en speeches, met jullie 

verbintenis als ultiem hoogtepunt. Emoties? 

Graag! Herhaling? Nee bedankt.

VERWACHTINGEN



HET PROCES







INVESTERING

1800 Euro (incl. btw, excl. verplaatsingskosten 
aan 0,40 Euro/km

Jullie datum wordt in mijn agenda gereserveerd 
van zodra een voorschot van 30% is voldaan. Het 
overige bedrag mag op de dag van jullie 
huwelijk betaald worden.



Ik zoek steeds naar de verwondering van elke dag. 

En dat zit'm in het gewone. Gewone mensen met 

gewone verhalen. En dan blijkt altijd weer dat ze 

net daarom heel bijzonder zijn, de verhalen van 

alledag. 

NaastNaast die gewone dagen zijn er dan de 

belangrijkste dagen... je weet wel, die zeldzame 

exemplaren in het leven die in ons geheugen 

gegrift blijven. De dagen waarop we een nieuw 

hoofdstuk starten. De dagen die geschiedenis 

schrijven. Een fotograaf legt ze vast in beelden. Ik 

in woorden. Om voor eeuwig te bewaren. Om te 

koesteren.koesteren. En om zo vaak jullie willen boven te 

halen; om te herlezen of voor te lezen en opnieuw 

te her-beleven.

Wil je meer over mij lezen, ga dan zeker naar de 

'about' pagina op mijn website. Daar vertel ik 

ongecensureerd over al mijn rare trekjes.

OVER MIJ



F A Q



LET'S MEET

Bedankt dat jullie mij contacteerden voor le moment 
suprême van jullie huwelijksdag.  Als mijn visie en 

werkwijze aansluit bij wat jullie zoeken, maak ik heel graag 
kennis met jullie om te voelen of het niet enkel op papier, 

maar ook in 't echt zo goed klikt.

Hebben jullie eerst nog enkele vragen die hier Hebben jullie eerst nog enkele vragen die hier 
onbeantwoord bleven? Laat het me gerust weten.

www.quinta-essentia.be
info@quinta-essentia.be


