
Concept
Trouwen in de Natuur



Welkom
BEZEGEL  DE  L IEFDE  ONGEDWONGEN  I N

DE  SFEERVOLLE  NATUUR ,  I N  HET  BOS ,

STRAND ,  DU INEN  OF  E IGEN  TU IN .

WIJ  VERZORGEN  EN  REGELEN  ALLES

NAAR  JULL IE  WENSEN .  

Liefs,
           Michele  



About Me

Een warmhartig, energiek en creatief mens 

met humor. Ik heb de passie om samen met 

mensen te werken, netwerken, bruiloften te 

regelen, filmen en monteren. 

Daarnaast hou ik van reizen en met ons gezin

zijn we elke vrije minuut in de natuur.

Mijn man heb ik op een wereldreis, 

in Kaapstad in 2011, ontmoet en ben voor 

onze liefde vanuit Zwitserland naar Hoorn verhuisd. 

 

WIE  I S  MICHELE

WEDD INGPLANNER

@natureweddings.nl

I NSTAGRAM



Ongedwongen bruiloft
I N  DE  NATUUR

De magie van een unieke en ongedwongen bruiloft. Niet geleefd worden door strakke

schema’s maar samen met jullie gasten ongedwongen kunnen genieten van de dag. De

bruiloft die helemaal past bij jullie unieke verhaal. Wees jezelf en leef niet volgens tradities

en tijdschema's of omdat mensen iets van jullie verwachten op de dag, maar doe wat jullie

willen op jullie eigen unieke manier zoals jullie al heel lang wilden doen. Dit is in mijn ogen

hét recept voor een onvergetelijke trouwdag. De mogelijkheden zijn eindeloos. Zowel in

Nederland als in het buitenland maak ik graag jullie droombruiloft waar. 



In the Nature
*STRAND  /  BOS  /  DU INEN

*campings, eigen tuin, boederijen, dieren etc.



Elopement
PAKKETTEN

MET

UN IEKE

*SLAAPPLEKKEN

*campings of B&B met yurt, kas, glamping-tenten
container, tiny huis , camper, bus etc.



Moodboards
UN IEK  /  N ICHE  BRU I LOFTEN



Under the SkyWeddings
STRAND  /  BOS  /  DU INEN

Als het allemaal groter moet, dan kan dat natuurlijk 
ook en Nature Weddings gaat met jullie een unique

concept uitwerken zodat bruidsparen kunnen trouwen
in de natuur op een plek naar keuze. Strand / bos / duinen, eigen

tuin etc. Waar een vergunning geregeld kan worden. 

Vraag een offerte aan



Vragen & Bedankt
CREEËR  ZELF  HET  HUWEL IJK  VAN  JULL IE  DROMEN

MET  DE  EXPERT I SE  VAN  MIJ  ALS  NATURE  WEDDINGPLANNER

info@natureweddings.nl | www.natureweddings.nl | Telefoon 06 34 18 23 00 


