
Jij zei ja!

Wij zouden vereerd zijn om deel uit te
maken van jouw grote dag. 



 

Proficiat met je verloving! Er staat je een spannende, 
maar heerlijke periode te wachten... 

Super leuk dat je aan Bam denkt om jouw droomlook te verzorgen. 

 
 
 
 

Proefmoment
  

Om jouw huwelijkslook te creëren plannen we enkele weken/maanden voor 
je huwelijk een proefmoment in. 

 
We verwelkomen je in ons beleefatelier en trekken 2uur uit om te kijken wat

past bij jouw haarstijl, jouw gelaat en uiteraard de stijl van je jurk.  
 

Vooraf mag je enkel voorbeelden via mail doorsturen, zodat wij al een beeld
krijgen van jouw stijl.  

Nadien noteren we elke stap van jouw make-up en nemen we foto's van je
kapsel zodat je hier nog rustig over kan nadenken, of nog kan bewonderen 

in afwachting van je grote dag ;)  

 
 
 
 

Jouw droomlook...
is ons doel



De dag zelf nemen we gedurende 1.5uur onze tijd om jou in
de watten te leggen.  

 
 

Dan kunnen ook mama's, vriendinnen, zusjes, getuigen,
bruidsmeisjes,... opgemaakt worden, voor deze ladies 

 rekenen we 1uur voor make-up & kapsel per persoon.  
 
 

Wij zorgen niet alleen voor alle materialen en looks, 
maar dankzij onze expertise creëren we een rustige

planning zodat er ook tijd is voor foto's tijdens de
voorbereiding en tijdens het aantrekken van je jurk. 

 
Zo geniet jij van een laatste moment van rust voor 

hét grote moment!
 

Het opmaken kan in ons atelier in Aarschot, waar ook het
proefmoment doorgaat. 

Wil je aan huis of op locatie worden opgemaakt? 
Dan komen wij vanaf bruid + 2 suitepersonen aan huis. 

Jouw grote dag

Wegens COVID-19 hebben ook wij enkele
maatregelen genomen. 

 
Om de veiligheid voor zowel jou als onze

stylistes te kunnen garanderen 
verzorgen wij momenteel enkel stylings in ons

beleefatelier in Aarschot.

Belangrijke info



Prijs

Bruids make-up 
(incl proef) 

Bruidskapsel 
(incl proef)

Bruidslook
(incl proef)

Suite make-up 
Suite kapsel
Suite full look 
Suite proefmomen

Km-vergoeding 

€ 190
(incl btw)

€ 190
(incl btw)

€ 370
(incl btw)

€ 85
€ 85
€ 160
Zelfde prijs als huwelijksdag

€ 0.45/km (vanuit Aarschot)

Bam werkt uitsluitend met Belgische producten, die bestaan uit eerlijke ingrediênten. 
Lief voor je huid én je planeet. Je hebt de mogelijkheid om je volledige look aan te kopen

zodat je tijdens de dag zelf kan bijwerken


