
1
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Welkom! 
Waarom dit ebook?

Zelf vind ik duurzaamheid erg belangrijk en help bruidsparen dan ook graag 

om dit toe te passen op hun bruiloft. In dit ebook wil ik mijn kennis met je 

delen. Zo kun je zonder zorgen genieten van de voorbereidingen en jullie 

grote dag. Mooi toch?

“Voor bruidsparen met een duurzame kijk op het leven“

- Weddingplanner Cilvie
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Even voorstellen…
Wie ben ik 

Mijn naam is Cilvie, weddingplanner. Als klein meisje was ik al gefascineerd 

door bruiloften en dan met name door de bruid. Toen ik een keer met mijn 

moeder in de stad liep en een bruid bij het stadhuis zag, vroeg ik of ik haar 

schoenen mocht zien, geweldig vond ik dat. 

Gastvrijheid zit in mijn bloed, vandaar mijn keuze voor de hogere hotelschool. 

Daarna heb ik de opleiding weddingplanner gevolgd en heb ik mij officieel 

ingeschreven. Sinds 2018 ben ik dan ook in te huren als ceremoniemeester en 

weddingplanner. 

Mijn verhaal
Waarom? Omdat ik het geweldig vind bruidsparen te helpen plannen met de 

mooiste dag van hun leven! Extra leuk is om dit op een duurzame manier te 

doen. Mijn missie is om de wereld een stukje mooier te maken.

Nog meer over mij? Sporten vind ik leuk om te doen en dan het liefst 

volleybal, dagjes weg met mijn vriend, met vriendinnen een wijntje drinken, 

in het zonnetje zitten en ik weet niet of ik meer van carnaval of kerst houd. 
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Feiten
Jullie bruiloft is een van de mooiste dagen 

van je leven. Wat zou het fantastisch zijn als 

je hierbij ook rekening houdt met de natuur. 

Het zou ook een mooie stap kunnen zijn naar 

een duurzame toekomst samen. 
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Wist je dat:
een gemiddelde bruiloft 10 ton co2 

uitstoot? 

Dit is meer co2 dan een gemiddeld 
huishouden per jaar uitstoot met vervoer 

en energieverbruik!

Wist je dat:
Een ballon die terecht komt in het water 

zo’n 2-5 jaar nodig heeft om af te breken?

Wist je dat: 
Voor de productie van één biefstuk maar 

liefst 3000 liter water nodig is?

Wist je dat:
Voor een huwelijksreis naar de Malediven 
ruim 300 bomen geplant moeten worden 

om de co2 te compenseren? 

Wist je dat:
Parels groeien in levende schelpdieren?



Duurzame tip 1
Vervoer kan een van de meest belastende aspecten van een bruiloft zijn. 

Een tip om dit te beperken is bijvoorbeeld het kiezen van een trouwlocatie 

dicht bij huis en jouw gasten. En als je dan toch dichtbij woont, kies dan 

bijvoorbeeld een bakfiets als vervoer. Het levert ook nog eens super leuke 

plaatjes op.
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Duurzame tip 2
Trouwringen draag je voor de rest van je leven, 

goede kwaliteit is dus erg belangrijk. Vraag bij de 
juwelier of de ringen gemaakt zijn van Fairmined
goud, zo weet je zeker dat de ringen gemaakt zijn 

van eerlijk goud. 

Heeft een familielid nog een gouden ring die niet 
meer gedragen wordt? Dan kun je deze laten 

omsmelten en naar eigen ontwerp opnieuw laten 
maken, zo is er minder goud nodig. Zo heeft je ring 

nog meer sentimentele waarde.

Tips



Duurzame tip 3
Bruidstaart & Catering zijn twee belangrijke onderdelen van de dag. 

Gelukkig zijn deze heel makkelijk te verduurzamen. 

Er zijn namelijk heel veel cateraars die met biologische, vega(n) en 

seizoensproducten werken. Laat je gasten verrassen door 

de heerlijke smaak ☺.
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Duurzame tip 4
DIY decoratie is naast duurzaam ook nog eens super leuk om te maken. Heb je nog 

een oude palet in de schuur staan? Maak daar dan bijvoorbeeld een 
bewegwijzering van. 

Voor de decoratie op tafel kun je weckpotjes kopen en daar een cactus of klein 
plantje inzetten, deze kunnen de gasten na afloop mee naar huis nemen. Zo heb je 

de bedankjes ook meteen geregeld. 



Duurzame tip 5
Trouwkleding draag je meestal maar één keer. Best wel zonde, ga 

bijvoorbeeld op zoek naar een bruidszaak waar je een pre loved dress 

kan kopen. Zo kun je voor hetzelfde geld een mooie exclusieve jurk dragen en  

na een keer stomen lijkt deze als nieuw.

Wil je je trouwkleding vaker dragen? Mannen kunnen kiezen voor een 

neutraler pak wat vaker gedragen kan worden. Voor de bruiloft kies je er dan 

een te gek gilet of vlinderdas bij. De trouwjurk kan door een goede coupeuse 

vermaakt worden tot bijvoorbeeld een cocktailjurk of doopjurk.

Extra tips
Eigenlijk kan duurzaamheid op elk aspect van de bruiloft terug komen. Denk 

aan trouwkaarten die veranderen in een bloemenzee. En over bloemen 

gesproken, kies bij voorkeur seizoensbloemen uit Nederland. Maar nog beter 

zijn droogbloemen, deze blijven na de bruiloft nog heel lang goed.

Toch nog op zoek naar meer tips, informatie en inspiratie? Lees gauw verder 

hoe je contact met mij kunt opnemen. Ik zit nog boordevol tips!
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Mijn Diensten
Natuurlijk help ik graag met het plannen van 

jullie duurzame bruiloft!

Neem gerust contact met mij op en we 

plannen een vrijblijvend 

kennismakingsgesprek. Dan drinken we een 

kopje koffie, kijken of het klikt en wat ik voor 

jullie kan betekenen.

Contact gegevens:

Perfecte Bruiloften | Weddingplanner Cilvie

www.perfectebruiloften.nl

06 - 242 81 996

cilvie@perfectebruiloften.nl 

Volg mij ook op:
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Diensten:
~ Ceremoniemeester
~ Weddingplanner
~ Advies gesprek
~ Maatwerk

http://www.perfectebruiloften.nl/
https://www.facebook.com/perfectebruiloften
https://www.instagram.com/perfecte.bruiloften/?hl=nl
https://nl.pinterest.com/perfbruiloften/
https://www.linkedin.com/in/cilvie-steehouder-58a8aa63/

