
BRIDE 

 G
EK

N
IP

T 
B

Y
 C

A
IL

EY



"Hey hallo"

en welkom in het inspiratie magazine van
Geknipt by Cailey, speciaal voor jou als
bruid. In dit magazine laat ik een deel van
mijn werk zien en geef ik je meer informatie
over mijn werkwijze. Ik hoop dat je
geïnspireerd raakt door al het moois van de
wereld van make-up en haar.
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Ik ben Cailey Schreurs en ik ben op mijn 15e
in het prachtige kappersvak beland, door een snuffelstage in
een kapsalon te doen. Doordat ik thuis ben opgegroeid met
een moeder die bruidsjurken maakt, is mijn interesse voor

bruidsstyling gegroeid. 
Door jarenlang trainingen te (blijven) volgen, heb ik in mijn
salon de specialisatie voor bruiden. Ik ben van jongs af aan

al geïnteresseerd in make-up en haar. Mijn passie is om
creatief bezig te zijn en om jou als bruid te laten stralen.
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Haren opsteken, los of
half opgestoken. Ik kijk
graag samen met jou
naar wat er bij jou past
en wat het totaalplaatje
complementeert.



Make-up dat bij jou past, dat staat je pas echt
goed! Daarom kijk ik graag samen met jou
naar wat er bij je past en wat je mooi vindt.
Van naturel tot een glamour look…  
 

MAKE-UP



MAKE-UP
INSPIRATIE  
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Uiteraard zijn de daggasten ook van harte welkom om
plaats te nemen bij mij in de stoel. Door de jarenlange

ervaring die ik heb opgebouwd, kan ik erg goed inspelen
op de wensen van jouw familie en/of vrienden, zodat zij

ook stralen op jullie bruiloft. 
 

Het is ook mogelijk om de styling van de 
bruidegom te laten verzorgen. Vraag gerust naar de

mogelijkheden.



Graag vertel ik je meer over mijn werkwijze. Ik vind een persoonlijke
touch en klik erg belangrijk. Daarom nodig ik jou graag uit bij mij in
de salon voor een kort vrijblijvend kennismakingsgesprek. Zo leren
we elkaar kennen en kunnen we kijken naar wat je wensen zijn en
wat ik voor je kan betekenen. Uiteraard kan de kennismaking ook
digitaal plaatsvinden, door middel van een video call. Voelt het
goed? Dan plan ik een proefsessie met jou, om vervolgens samen het
plaatje compleet te maken. De proefsessie plan ik ruim in, zodat ik
alle tijd voor je heb. Houd er rekening mee dat het ongeveer 3 uur
kan duren. Je mag altijd 1 persoon meenemen, als je dat fijn vindt.

Tijdens de proefsessie kijk ik naar wat er bij jou past. Ik kijk naar je
jurk en eventueel het thema van jullie bruiloft. De proefsessie plan ik
vaak 4 tot 6 weken voor de bruiloft. En als het even kan op de dag
van de doorpas van je jurk, zodat je mooi kunt zien of het bij elkaar
past. Tijdens de proefsessie noteer ik alles wat we hebben gedaan en
maak ik foto’s, zodat we het na kunnen maken op de dag zelf. 
 
Op de “grote” dag kom ik op de afgesproken tijd (vaak veel eerder)
en zet ik alles klaar voor jou en eventueel je gasten. Ik zorg ervoor
dat er een duidelijke planning is gemaakt. Hiervan maak ik ook een
uitdraai.  Mocht je last-minute toch nog wat aanpassingen willen
doen, dan is dat geen probleem. Ik help je graag! 

Heb je een grote club aan daggasten die ook graag de styling
verzorgd willen hebben? Geen probleem. In mijn netwerk is er vaak
wel iemand beschikbaar die mij kan ondersteunen en wil helpen waar
nodig! 

Mocht je na het lezen nog vragen hebben over mijn werkwijze,
schroom dan niet om contact op te nemen!

Ik kijk er naar uit om jou nog mooier te mogen maken.

Liefs,
Geknipt by Cailey  
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Gaan jullie trouwen in het buitenland en lijkt
het jullie fijn om daar een vaste stylist te
hebben? Dat is zeker mogelijk. De proefsessie
is bij mij in de salon en vervolgens reis ik naar
jullie bestemming om jullie nog mooier te
maken. Een bijkomend voordeel is dat je niet
met een taalbarrière zit. Omdat dit om
maatwerk gaat, kunt u gerust een offerte
opvragen.
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Brons
make-up of bruidskapsel

incl. proefsessie, styling op de dag zelf
 lipstick of mini haarlak 

en bijwerksetje 
 

€245
 

Zilver
make-up en bruidskapsel

incl. proefsessie, styling op de dag zelf
lipstick, mini haarlak en bijwerksetje

 
€365

 
Goud 

make-up en haar
incl. proefsessie, styling op de dag zelf
lipstick, mini haarlak en bijwerksetje  
 en een 30 min touch-up op locatie

 
€485 

 
platinum

jouw persoonlijke assistente voor de gehele dag (8 uur) , incl.
touch ups, 1 kapsel/make-up wissel, assistentie bij de foto

shoot(s) en touch up’s voor de daggasten. 
 

 €885

Investering 

*Bovengenoemde prijzen zijn exclusief reiskosten, borg van extensions en evt. extra
vroeg tax. Bij de pakketten zilver en goud is de verhuur van extensions inbegrepen. 

Voor alle bovengenoemde pakketen geldt er een aanbetaling van €50,-. 
 

Het resterende bedrag wordt betaald bij mij in de salon. Dit kan in zijn geheel of u kunt
de ene helft voor en de andere helft na de proefsessie betalen.

 
Moet ik voor 7.00 aanwezig zijn of vertrekken, dan geldt er een toeslag van €15,-.

Voor reiskosten wordt er 0,30 ct. per gereden kilometer in rekening gebracht.
Parkeerkosten zijn voor het bruidspaar.
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Daggasten compleet
incl. bijwerksetje 

€90
 

feestkapsel of make-up
€45,00

 
feestkapsel of make-up tot 10 jaar

€29,50



INSPIRATIE
DAGGAST
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 Ik hoop dat je genoeg inspiratie hebt
kunnen halen uit dit magazine en dat je voldoende 

geïnformeerd bent! 
Ik sta met plezier voor je klaar 

en kan niet wachten om jou nog meer te
laten stralen!  



Foto's zijn gemaakt door:
Ivi fotografie

Melanie mulder fotografie
en 

Paulina Sliwaka Photography
en privé beelden 

 
Wil je nog meer zien van mijn werk?

Scan de onderstaande QR-code en neem een
kijkje op mijn Instagram.


