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want hoe gaat het nu allemaal verder?

LIEF BRUIDSPAAR
Je jurk hangt misschien al klaar. Jullie schoenen zijn
ingelopen en jullie zijn druk met de puntjes op
de i aan het zetten voor jullie huwelijksdag.
En dan ineens... CRISIS.
Onzichtbare beestjes die de hele wereld op de kop
zetten.
Met het CORONA virus, wordt alles ineens heel
onzeker. En ik snap dat dit voor jullie nu ook het
geval is.
Er spoken wellicht allemaal vragen door je hoofd:
Kan ons huwelijk nog wel door gaan?
Als er maar niemand ziek wordt!
Zouden we het kunnen verzetten?
Zullen we maar in een klein intiem gezelschap
trouwen en het grote feest later doen?
Hoe doen we dat met afstand houden, dat kan
toch bijna niet?
ALLEMAAL VRAAGTEKENS

ALLES WORDT ENORM
ONZEKER...
"Raak niet in de stress"
De maatregelen in Nederland, en in het buitenland
worden steeds scherper om het virus onder controle
te krijgen. Er mogen geen grote evenementen en
feesten plaatsvinden. Horeca is gesloten en er is
voorlopig geen vaccin dus is voorzichtigheid en het
houden aan ALLE regels is voor nu het slimste wat we
met z'n allen kunnen doen.
De gehele Bruiloft-sector wordt hierdoor enorm hard
geraakt. Je ziet nu al dat huwelijken worden verzet of
zelfs "voorlopig" worden afgezegd. Er wordt flink
gesneden in de gastenlijst, wat natuurlijk heel erg
triest is maar zeer noodzakelijk als jullie besluiten het
huwelijk toch door te laten gaan.
Mijn gevoel zegt dat het nog wel even zal duren
voordat we het virus volledig onder controle
hebben/krijgen. Dit baseer ik op alle info van de
virologen, zij hebben er voor gestudeerd en zullen ons
geen rad voor ogen draaien als het om onze
gezondheid gaat.
Of jullie je huwelijk uitstellen of verzetten is natuurlijk
afhankelijk van wat er na 20 mei gaat gebeuren. Tot nu
toe kan je nog niets. En dat snap ik heel goed.
Logisch! Maar wat je ook besluit. Blijf positief en blijf
ook in contact met jullie leveranciers die jullie hebben
ingehuurd.
Via deze mail/ nieuwsbrief wil ik jullie laten weten
hoe ik om ga met alle maatregelen en heb ik wellicht
nog een aantal tips.
Maar eerst wil ik jullie meegeven:
Raak niet in de stress.
Wees geduldig en laat je leiden door alle informatie.
Blijf op de hoogte via de officiële kanalen.
Neem je verantwoordelijkheid en neem geen risico's.
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IK DENK GRAAG MET JULLIE MEE!
We gaan er nu nog niet vanuit. Maar stel.. stel dat jullie huwelijk niet
door kan gaan op de geplande datum door deze omstandigheden. Dan
wil ik jullie de mogelijkheid bieden om kosteloos jullie huwelijk te
verplaatsen naar een andere datum ( uiteraard wel een datum waarop ik
zelf ook nog beschikbaar ben). Houdt er rekening mee dat er momenteel
honderden bruiloften verplaatst worden en het misschien niet mogelijk
is om op een vrijdag of zaterdag alle leveranciers bij elkaar te krijgen,
kijk daarom ook goed naar doordeweekse dagen. Overleg ook gewoon, je
mag mij appen, bellen en mailen en ik denk graag met jullie mee op tot
een passende oplossing te komen.
Als jullie genoodzaakt zijn een datum te kiezen waarbij ik niet meer kan
en waardoor onze samenwerking stopt. Dan gelden de reguliere
boekingsvoorwaarden zoals ik in de bevestiging heb aangegeven (deze
kunnen jullie vinden op mijn website).
Stel, jullie kunnen dit jaar de bruiloft niet meer verplaatsen en tillen het
over het jaar heen naar 2021. Tot 1 mei 2021 zal ik per grote uitzondering
dan de prijzen hanteren zoals afgesproken. Gewoon omdat het voor
jullie ook overmacht is.
Bij het verplaatsen van de trouwdatum na 1 mei 2021 gaan wij in overleg.
En zoeken
W H Awe
T 'samen
S I N een passende oplossing. Er zijn al boekingen voor
2021, waardoor niet alle datums meer beschikbaar zijn. En daarbij zou ik
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hierdoor ook minder nieuwe bruiloften aan kunnen nemen.
De prijs blijft voor jullie hetzelfde alleen ben ik wel genoodzaakt om bij
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verplaatsting na 1 mei 2021 een extra toeslag in rekening te brengen van
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€ 150,00
als deInteriors
bruiloft op-vrijdag
of in het weekend zal plaatsvinden.
Verzetten jullie je dag naar een maandag, dinsdag, woensdag of
donderdag, dan geldt deze toeslag niet. Tevens zal je een factuur krijgen
voor een nieuwe aanbetaling. Deze staat vanaf dit jaar op € 250,00.
Uiteraard wordt dit bedrag weer in mindering gebracht op de eind
factuur.
Stel jullie annuleren je bruiloft permanent.
Dat hoop ik natuurlijk écht niet. Ga niet over één nacht ijs en praat met
mensen die iets verder bij jullie huwelijk vandaan staan. Wij ,als
bruidsfotografen zijn super flexibel en denken ook graag met jullie mee
om een oplossing te zoeken en de rust te bewaren. Als jullie toch
besluiten om het huwelijk te annuleren dan zijn onze reguliere
boekingsvoorwaarden hierop van toepassing. Als jullie verzekerd zijn
(bijvoorbeeld via de Nationale Nederlanden Evenementen verzekering)
is het wellicht mogelijk om jullie reeds gemaakte kosten daar te claimen.
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Your guide to a modern lifestyle in a fast-paced city

GAAT ALLES GEWOON DOOR?
GAAT JULLIE BRUILOFT GEWOON DOOR
En dat HOOP ik echt! Zorg dan dat jullie zelf voldoende
maatregelen nemen.

Zorg voor ruim voldoende zeep om jullie handen te
wassen, maar beter nog zijn handgels. Antibacteriële zeep
doodt virussen niet. Handgels op alcoholbasis met meer
dan 60% alcohol doen dat wel. Zet deze niet alleen op het
toilet maar ook in de ruimten waar mensen zich bevinden.
Zo weten ook zij dat je het serieus neemt. Of vraag de
locatie wat zij hierin voor jullie kunnen betekenen.
Stimuleer mensen actief om vaak hun handen te wassen.
Alcohol-gels zijn goed maar werken een stuk minder als de
handen vies zijn. Volgens richtlijnen van het RIVM is goed
handen wassen uiteindelijk effectiever dan het gebruik van
handgel. Schone handen zijn dus echt een pré.
Hoe raar en onpersoonlijk het ook is. Vermijd handen
schudden, zoenen en lichamelijk contact. Persoonlijk vind
ik dat een hele lastige, want op een bruiloft zijn dit
manieren om je liefde voor elkaar te laten zien en wil je
gemoedelijkheid. Iedereen zal er aan moeten wennen.
Gelukkig zijn er ook alternatieven voor het handen
schudden!
Zorg voor persoonlijke ruimte. Bedenk dat na 2 biertjes de
afstand van 1,5 meter moeilijker gaat worden. Informeer bij
jullie trouwlocatie of vooral een receptie en diner
eventueel verspreid kan worden over meerdere ruimten
zodat mensen minder dicht op elkaar hoeven te
staan/zitten.

NOG EEN PAAR TIPS

Stuur een bericht naar jullie gasten met het
dringende verzoek om – hoe vervelend ook –
thuis te blijven wanneer ze ook maar het
vermoeden hebben dat ze bepaalde symptomen
hebben.
Voor de thuisblijvers kan het leuk zijn om een
live-feed te verzorgen van bijvoorbeeld de
ceremonie, zodat ze het ja-woord toch live
kunnen horen. Dit kan gewoon met de telefoon er
zijn daar verschillende apps voor.
Kijk ook nog even op dit blog:
www.girlsofhonour.nl/corona-en-je-bruiloft-ditmoet-je-weten/
Follow your heart it knows the way. Dat weet ik
zeker!!
We houden de laatste ontwikkelingen rondom het
Corona virus goed in de gaten. Wij hopen dat jullie
dat ook doen en ze ter harte nemen. Laat je niet gek
maken maar vertrouw op de expert.
Ik vrees dat er momenteel niemand antwoord heeft
op hoe het gaat lopen. Voor iedereen is het onzeker
en ingewikkeld. Probeer kalm te blijven en ga alleen
in actie als je echt op zeer korte termijn trouwt.
Geef je droombruiloft niet te snel op, maar maak
een feestje van de verlengde voorpret. Als er
veranderingen zijn die van toepassing zijn op onze
diensten brengen wij jullie hiervan op de hoogte. Als
jullie naar aanleiding van deze mail vragen hebben
mail of bel gerust.⠀
Ik wens jullie veel wijsheid en liefde, dat hebben we
nu nodig in deze onrustige tijd.
Liefs Daniella d-eYe photography

