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jouw mooiste dag
Leuk dat je interesse hebt om op de mooiste dag van jouw 
leven, je haar en/of make-up te laten doen door mij. Op de 
volgende pagina’s vind je alle informatie die je nodig hebt om 
onze samenwerking zo soepel mogelijk te laten verlopen. 

Laat je inspireren door alle mogelijkheden, andere bruiden 
en wat hun ervaringen zijn geweest. Laten we je mooiste dag 
nog mooier maken.

Liefs,  
Lilian Prins
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over ietsmethaar
‘Wings to fly, Roots to come back, Reasons to stay.’  

Een quote van Dalai Lama die ik op mijn lichaam heb 
getatoeëerd. Zijn quote reflecteert perfect de visie van mijn 
leven en de reden waarom ik doe wat ik doe. Als kapper en 
visagist heb ik al meer dan tien jaar van alles mogen doen 
en ook van alles meegemaakt. Van diverse shoots, shows en 
clips tot het doen van haar en make-up op bruiloften. Elke 
locatie, ieder team en elke bruid is anders. Juist door deze 
diversiteit kan ik zeggen dat ik elke dag met plezier mijn werk 

doe.



het proces
Hieronder leg ik uit hoe van een idee komen, tot jouw ideale 
haar en make-up look op jouw grote dag.

datum prikken

De datum voor de proef kun je het beste 
plannen op een dag dat je een feestje, 
etentje, uitje of iets anders feestelijks 
gepland hebt staan. Of plan het op de dag 
dat je je trouwjurk gaat doorpassen. Dan 
zit je niet achteraf thuis op de bank met 
een perfecte coupe of look…

inspiratie

Voor die tijd ontvang ik graag inspiratie 
beelden/foto’s van haar en make-up wat 
je mooi vind. Dit kan via een Pinterest 
bord of door mij deze inspiratiebeelden 
te appen. Zo krijg ik een goed beeld van 
wat we gaan uitproberen en kunnen we 
sneller doorpakken tijdens de “proef”. 

proef

De proef duurt gemiddeld 2 uur, maar is 
uiteraard afhankelijk van jouw gewenste 
look. Kom zonder jouw haar of make-up 
gedaan te hebben (helemaal naturel). De 
proef is altijd bij mij op locatie.
 
Geef tussendoor gerust aan als je vragen 
hebt en iets wilt wijzigen. Dit kan allemaal 
besproken worden.

grote dag

Op jouw grote dag kom jij naar mij of ik 
kom naar de locatie van jouw bruiloft toe 
(zie kosten). Dit neemt over het algemeen 
minder tijd in beslag dan de proef. We 
hebben immers al bepaald wat we gaan 
doen. 

Houdt in jullie planning rekening met 
extra tijd. Just to be sure, zodat je gerust 
aan jouw mooiste dag kan beginnen.

tip 
Draag op jouw grote dag tijdens het 

opmaken een mooi wit jurkje 
of badjas. Dan kan de fotograaf ook 

‘voor de bruiloft’ foto’s schieten. 
Zo heb je ook mooie before foto’s die 
je kunt delen of op kunt terugkijken.



Kosten
De kosten die ik reken zijn 60 euro per uur incl. btw. 

Wil je dat ik naar jou kom tijdens de grote dag? 
Dan reken ik hier ook het uurtarief voor en reiskosten. Het 

is ook mogelijk om ’s avonds een touch-up te laten doen. 
De mogelijkheden bespreken we tijdens de proef.

Voorwaarden om rekening mee te houden:

• Mocht je een tweede proef willen of nog iets willen 
aanpassen? Dan betaal je het uurtarief.

• Mocht ik zelf door omstandigheden uitvallen op de 
dag zelf van de bruiloft, dan regel ik altijd een passende 

vervanger. Hier kunnen wel extra kosten aan vastzitten.
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bruiden die je 
voor gingen....

SasKia

“Lillian heeft mijn haar gedaan voor mijn 
trouwen, was Top! Precies hoe ik het wilde.”

Chalida

“Super blij met mijn mooie bruidskapsel 
voor onze bruiloft afgelopen vrijdag! 
Daarnaast was mijn make-up en de 

make-up van mijn moeder en zusje ook 
perfect gedaan. Heel erg bedankt! Dankzij 

jou zagen we er stralend uit.”

SietsKe

“Hele relaxte ochtend gehad voor de 
bruiloft. Heel erg blij met Lilian. Ze heeft 

zowel bij mij als bij mijn moeders en 
goede vriendin het haar en make-up 
gedaan voor de bruiloft. Fijn hoe ze 

snapt wat bij je past, ook als je er 
zelf nog niet uit bent wat je wil! Het 

heeft de hele dag goed gezeten.”

Voor meer reviews en ervaringen verwijs ik je graag naar 
mijn Facebookpagina.
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