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❤  Trouwen 
 Bruiloften 
in Nederland  
& Oostenrijk 
 
Specialisme: bruiloften in 
de sneeuw en de bergen 

 

Jullie Trouwdag daar hoort 

natuurlijk ook een bijzondere 

locatie bij. Heeft u wel eens 

nagedacht over een exclusieve 

trouwlocatie?  Of aan trouwen in de 

sneeuw of bergen. Veel is mogelijk! 

Ceremoniemeesterschap 

U wordt extra ondersteund, maar u 

organiseert de bruiloft zelf. In dit 

pakket zit een compleet draaiboek 

en mijn aanwezigheid als 

ceremoniemeester op jullie bruiloft. 

Organisatie A t/m Z 

U wordt ‘geheel’ ontzorgd! 

Gezamenlijk organiseren we jullie 

bruiloft. Van leveranciers, 

uitnodigingen t/m het draaiboek en 

mijn aanwezigheid als 

ceremoniemeester op jullie bruiloft. 

 

Tarieven 

Alle prijzen van de bovenge-

noemde pakketten staan op 

www.marryandmore.nl 

 

Mail voor een vrijblijvende 

offerte of maak een afspraak voor 

een gratis kennismaking via 

trouwen@marryandmore.nl 
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Met uw personeel 
naar de bergen of de 
sneeuw? 
Of liever een potje 
boeren-golf in 
Nederland met Live 
muziek en een BBQ? 
 
Het hele jaar mogelijk. 
Geheel op maat! 

Bedrijfsuitjes in Nederland  

Met maatwerk kan ik voor uw bedrijf 

een geheel verzorgd bedrijfsuitje 

organiseren in Nederland. Van 

karten, klimmen, kever rijden of een 

teambuildingsdag waar indien 

gewenst de muziek en catering wordt 

verzorgd.   

 

Winterse bedrijfsuitjes 

In de wintermaanden kunt u 

bijvoorbeeld denken aan de 

activiteiten: skiën, langlaufen, 

rodelen,  paragliding en natuurlijk 

après skiën! 

 

Zomerse bedrijfsuitjes 

U kunt in de zomermaanden ook 

zeker van dit concept gebruik maken. 

In de zomermaanden zullen het 

grotendeels bergachtige activiteiten 

zijn, zoals o.a. mountainbiken, 

bergbeklimmen,  wandelen, abseilen 

en meer verschillende outdoor 

activiteiten.  

 

Mail voor meer informatie of een 

vrijblijvende offerte naar 

bedrijfsuitje@marryandmore.nl 

Bedrijfsuitje  
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Wedding- en Eventplanner  

Meer informatie? Stuur dan een mail naar: 
trouwen@marryandmore.nl 
bedrijfsuitje@marryandmore.nl 

 

www.trouwenindesneeuw.nl 
www.bedrijfsuitjeindebergen.nl 
www.marryandmore.nl 
 
 

Volg mij op Instagram & Facebook! 
 

Tarieven  

Trouwen 
Alle prijzen van de trouw-
pakketten staan op de website.    
 
Bedrijfsuitje 
Voor de organisatie van een 
bedrijfsuitje wordt een vast 
uurtarief gehanteerd.  


