
35 must-read 
tips

Sam's Bruidsboetiek presenteert:

Voor trouwlustige dames,  
bruiden in spe en ja-zeggers



Allereerst...
Van harte gefeliciteerd! 
Je gaat trouwen! Gaaf! Je gaat echt een geweldige tijd tegemoet.
Maandenlang voorbereiden en met zijn tweetjes heel intensief
toeleven naar die ene dag!  
Een van de belangrijkste onderdelen van die voorbereiding is
natuurlijk de zoektocht naar de allermooiste bruidsjurk. En
daarmee ben jij begonnen, met het downloaden van deze tips. 

Symboliek van de bruidsjurk 
Het zoeken naar jouw ideale trouwjurk doe je, normaal
gesproken, helemaal alleen. Met vriendinnen en familie uiteraard.
Maar zonder hem, zonder je levenspartner. Deze zoektocht staat
dan ook symbool voor de tijd dat je alleen was. Dat je, al dan niet
bewust, op zoek was naar een partner voor het leven. Het
moment dat je "de ware jurk" tegen het lijf loopt, symboliseert de
ontmoeting tussen jou en hem. Is dat niet fantastisch? 

Hulp van de pro
Wij gaan jou helpen om de ideale trouwjurk te vinden. Allereerst
door je deze 35 Must-Read tips te geven, zodat jij met een dikke
voorsprong begint aan deze zoektocht.Veel succes en, uiteraard,
heel veel plezier
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PLANNING

BUDGET

DE JUISTE MENSEN

PASSEN IS EEN FEEST

LAAT JE ADVISEREN

Je begint met een reële planning. Levertijden van bruisjurken
kunnen oplopen tot bijna 5 maanden. Uiteraard moet er vaak
nog wat worden vermaakt. Reken vanaf de aankoopdatum
dan ook ten minste op 6 maanden, liefst nog een maandje
extra.

Ook je budget zal reëel moeten zijn. Als je een dure smaak
hebt, zal je budget toereikend moeten zijn. Met andere
woorden: voor minder dan 1000 euro is het lastig om een
kanten jurk te vinden.  Hou daarnaast rekening met
aanvullende kosten voor accessoires en vermaken. 

Neem niet teveel mensen mee naar de passafspraak en
probeer bovendien in te schatten of de mensen jouw smaak
ondersteunen. Teveel verschillende meningen om je heen
werkt stress in de hand. Een keuze is dan moeilijk gemaakt.

Ook hier geldt: neem de juiste mensen mee. Bruidsjurken
passen kan echt een feest zijn, als de goede
randvoorwaarden zijn gecreëerd. We zien maar al te vaak
strijd tussen afwijkende smaak van bijvoorbeeld moeder en
dochter.

Een goede adviseur laat jou in je waarde en adviseert zonder
te sturen. Een professionele kijk op jouw lichaam biedt vaak
een ruimer perspectief dan het beeld in je hoofd. Laat je
gewoon eens verrassen met een jurk die je zelf niet zou
kiezen.
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WELK MODEL PAST BIJ JOU?

BENADRUK JE KWALITEITEN

SPEEL MET ACCESSOIRES

PAS NIET TEVEEL JURKEN

BUIKGEVOEL

Er zijn globaal 5 verschillende lichaamstypen, waarbij voor
elk type een andere vorm bruidsjurk ideaal is. Laat je
hierbij adviseren door de professional. Maar uiteindelijk
geldt altijd: aan passen en zien wat het met je doet.

Heb je een slanke taille, lange benen, of ben je trots op je
decolleté? Zoek een jurk die jouw mooie lichaamsdelen
benadrukt. Zo wordt de aandacht gevestigd op wat je zelf
het mooist vindt, en afgeleid van dat wat je liever voor
jezelf houdt.

Je hebt een prachtige strapless jurk gevonden, maar
eigenlijk wilde je er een met mouwtjes. Een bolero is de
oplossing voor dit probleem. Ook ter accentuering van je lijf
kun je prachtig spelen met verschillende accessoires; een
hanger om je nek brengt de aandacht naar je decolleté.

Teveel verschillende indrukken dragen niet bij aan een
constructieve besluitvorming. Bij een passessie proberen
wij doorgaans 4 tot 8 jurken te passen. Als het gevoel er
dan niet is kun je beter een nieuwe afspraak inplannen.
Graag zelfs! 

De buik regeert boven het hoofd! Als je DE jurk hebt
aangetrokken dan geeft je onderbuik volop signalen af. Dat
YESS gevoel krijg je vaak maar 1 keer. Als je er in je hoofd
nog niet klaar voor bent kan het zijn dat het nooit meer
terug komt, en dat zou echt jammer zijn! 
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WAT VIND JIJ ECHT?

MENING VAN ANDEREN

PUSHENDE VERKOPER

EXTREEM LANGE LEVERTIJDEN

GRATIS ACCESSOIRES?

Probeer goed onder woorden te brengen wat je vindt. Iedere
jurk die je niet mooi vindt, is een stap dichter bij jouw
droomjurk. Geef aan wat je wel en wat je niet mooi vind aan
de jurk, zo kan de adviseur daar op inspelen. 
 

De mening van anderen kan op zeer positieve wijze bijdragen
aan jouw uiteindelijke keuze. Maar als de meningen teveel
uiteen lopen kan het juist stressverhogend werken. Zorg dan
ook dat je de juiste mensen meebrengt naar de bruidswinkel. 
 

De mening van een verkoopadviseur kan soms bedoeld zijn
om een verkoop te bespoedigen. Laat je niet van de wijs
brengen en blijf dicht bij jezelf. Als je het gevoel hebt dat je
onder druk wordt gezet, dan kun je beter nog een nachtje
erover slapen.

Soms horen wij van extreem lange levertijden, tot wel 8
maanden. Als dit jou wordt verteld dan is de kans groot dat de
verkoper probeert om je onder druk te zetten. Levertijden zijn
doorgaans tussen 2 en 4 maanden, hooguit 4,5 maanden.

Op internet lees je regelmatig dat er bij aankoop van een jurk
een gratis accessoire pakket wordt aangeboden. Hou er
rekening mee dat "to good to be true" meestal betekent dat er
iets niet in de haak is.
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ORIENTATIEFASE

WELKE BRUIDSWINKEL?

HOE MEER JURKEN ER ZIJN...

JURKEN IN JOUW MAAT

KORTING OP PASMODEL

Ben jij je aan het oriënteren, of heb je plannen om een
bruidsjurk te kopen? Geef dit duidelijk aan bij de verkoper,
zodat deze hierop kan inspelen. Ook worden er dan geen
misplaatste verwachtingen gewekt.

Hoe selecteer je? Moet je naar de grootste? Of naar de
oudste? Of toch naar die winkel waar je het meeste korting
krijgt? Ga ook hier vooral af op je gevoel. Zoek een winkel
die qua uitstraling bij je past. De hoeveelheid jurken in de
winkel is absoluut niet maatgevend.

Keuzestress... Hoe meer jurken, hoe meer keuzestress!
Garantie voor een tegenvallende pas sessie. Een goede
adviseur kan nooit 500 of 1000 jurken in haar hoofd hebben.
Maar zij weet wel welke jurk past bij jouw lijf en jouw eisen. 

De meeste winkels hebben alle jurken slechts in 1 maat in de
winkel. Een jurk is te passen wanneer ie een paar maten te
groot of te klein is, dat is geen enkel probleem. Zoek je een
plus-size, vraag dan van tevoren hoeveel jurken er zijn van
maat 48 en groter.

Som kun je korting krijgen op een pasmodel. Sample sale
heet zoiets. Maar soms kan het zijn dat een jurk niet op tijd
leverbaar is en de verkoper aanbiedt om haar pasmodel in te
zetten. Korting is in zo'n geval niet vanzelfsprekend. Je kunt
het natuurlijk altijd vragen! 
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LINGERIE

LINGERIE SPECIAALZAAK

BRUIDSSCHOENEN

BOLERO

Goede lingerie draagt bij aan het draagcomfort van je
bruidsjurk. Op die ene dag in je leven wil je zeker zijn dat je
outfit perfect blijft zitten. En dat je er op je mooist uitziet.
Corrigerende lingerie, een goed bruidstorselet of
hoogwaardige BH zijn vaak onmisbaar.

TORSELET
Een torselet kleedt af, draagt positief bij aan je taille, geeft
zeer goede ondersteuning aan je borsten en zorgt er
bovendien voor dat jouw (strapless) jurk op zijn plek blijft
zitten. Om deze redenen krijg je in onze winkel tijdens het
passen altijd een torselet aan. 

Bruidslingerie onderscheidt zich op veel manieren van
gewone lingerie. En zeker niet alleen maar door de kleur. En
hoewel ze bij de lingeriezaak vertellen dat het anders is,
bruidslingerie is alleen maar verkrijgbaar bij bruidswinkels. Wij
werken met Di Lorenzo en Poirier. 

Het sluitstuk van je outfit. Bruidswinkels houden doorgaans
een beperkte collectie. Sommigen hebben ze überhaupt geen
schoenen in huis. Wij werken op bestelling, net als met de
bruidsjurken. Hou dan ook rekening met je tijdsplanning. 

Trouw jij in de herfst of winter, zoek jij een jurk met mouwtjes,
of wil je gewoon die vetjes uit het zicht hebben. De bolero is
jouw oplossing. Vaak een prachtige kanten uitbreiding van
jouw bruidsjurk!
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NIETS PAST BIJ MIJ

CBW GARANTIE

TWEEDE PAS AFSPRAAK

DOORPAS 

We komen ze nog wel eens tegen. Bruidjes die al 6 winkels
van binnen hebben gezien en tig jurken hebben gepast. Op
een gegeven moment is niets meer mooi genoeg. Je kunt
dan twee kanten op: ga terug naar je buikgevoel, of spaar
voor een aanzienlijke verruiming van je budget.

AANBETALING
Goede bruidswinkel hanteren vaak de algemene
voorwaarden van het CBW. Hierin staat onder meer dat een
bruidsjurk voor 50% aanbetaald dient te worden. Hou hier
rekening mee als je gaat passen. 

Die aanbetaling is overigens veilig besteed, want het CBW
garantiefonds zorgt ervoor dat bij een eventueel
faillissement, jouw jurk of de aanbetaling gegarandeerd is.
Geen stress dus.

Een jurk uitkiezen kan een hele bevalling zijn. Misschien heb
je daarna geen zin meer om ook nog accessoires uit te
kiezen. Maak hiervoor gerust een extra afspraak. Hou er
rekening mee dat een en ander eventueel besteld moet
worden

Het op maat maken begint bij de doorpas. Een week of 4 tot
6 voordat je gaat trouwen spreek je af met de coupeuse.
Zeker als je nog wil afvallen is het raadzaam om zo kort
mogelijk voor de bruiloft de jurk op maat te laten maken.
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COUPEUSE

HET DRAAIT OM JOU

VERGEET NIET TE GENIETEN

LAST BUT NOT  LEAST...

Trees is onze coupeuse en zij werkt op maandagen en
donderdagen. Je maakt je passafspraak rechtstreeks met
haar. Van mei tot en met augustus kan er ook op zaterdagen
doorgepast worden. 

COMMUNICEER ALLES
Wij zijn pas tevreden met de jurk als hij 100% perfect past.
Soms zijn er meerdere passessies nodig om de jurk helemaal
af te maken. Schroom niet om aan te geven wat er in jouw
ogen nog niet in orde is. Dit draagt alleen maar bij aan een
positief verloop.

De zoektocht naar die ene jurk draait om jou, en om niemand
anders. Er is er maar 1 die belangrijke keuzes moet maken,
en dat ben jij. Zorg er dan ook voor dat je optimaal gebruik
maakt van de tijd die je hebt en vergeet niet....

Een van de belangrijkste tips die we je kunnen meegeven.
Geef stress geen kans, zoek de juiste mensen om en voel je
als een kind in de snoepwinkel. Met andere woorden: geniet
in volle overgave...

Genieten in volle overgave. Dat geldt niet alleen voor deze
zoektocht, maar ook (in veel grotere mate) voor de bruiloft.
Op de groite dag zelf kun je weinig meer veranderen. Laat je
zorgen varen, geef je over aan de aandacht die je krijgt
en geniet in volle overgave!



En tot slot...
Veel opgestoken?
Erg veel informatie ineens, niet waar? Laat het maar eens rustig
op je inwerken.  
Wat nu, zul je misschien denken? Je hebt ons je email adres
gegeven, dus we zullen je zo af en toe eens wat waardevols toe
mailen. Wees maar niet bang, we zullen je geen spam bezorgen

Bruidsjurken passen doe je op afspraak 
Bij ons in ieder geval wel. Dat geeft ons de mogelijkheid om jou,
en al onze andere klanten, maximale service aan te bieden. En
wij kunnen tegelijkertijd onze kleinschaligheid waarborgen. 
Je kunt een afspraak maken door ons te bellen, emailen,
whatsappen of via Facebook een bericht te sturen.
Respectievelijk op 053 4300 800;  info@samsbruidsboetiek.nl;  
06 34 260 148;  of  facebook.com/samsbruidsboetiek

Tot gauw!  
Uiteraard hopen we jou binnenkort in onze bruidswinkel te
ontvangen. Bij voorbaat hartelijk dank voor je bezoek en je
vertrouwen. En uiteraard, nogmaals, heel veel succes en plezier
gewenst bij de voorbereidingen. Op naar de Grote Dag!  
 
Hartelijke groeten van Samira, Trees en Olaf


