
MEGA SALE! Uitzoeken voor maar € 449! 

Alleen op 24-6-2019 en 25-6-2019 

We gaan onze samples opruimen, omdat we ruimte moeten maken. 

Let op beperkte voorraad, dus op=op. 

 

Om de korting aan te kunnen bieden hebben we op deze speciale dagen een andere manier van 

werken. 

Liever in alle rust passen zonder deze extreme kortingen, kan natuurlijk ook, maak dan een afspraak. 

 

- Elke bruid krijgt slechts 1 blok van een uur om te passen, daarna staat de volgende op de 

stoep. 

- Het heeft dus geen zin om eerder dan de afgesproken tijd er te zijn, ongeveer 5 min voor tijd 

is het beste. 

- Er mogen foto’s gemaakt worden om ze na het passen te bekijken, mocht je ergens over 

twijfelen. 

- Er kan alleen gepind worden 

- Je kan maar 2 personen meenemen ( kinderen tellen ook mee in het aantal ), geen kinderen 

onder de 12 jaar! 

 

Bij het passen helpen we met het aantrekken van de jurken. 

We hangen de jurken op maat zodat je weet, welke wel en niet gepast kunnen worden. 

De jurken kunnen eventueel 2 maten worden ingenomen, deze kosten zitten niet bij de prijs in. 

Onder de jurken zit vaak een hoepel, deze zit ook niet bij de prijs in, kosten hiervoor tussen de € 

50 en € 60 euro, bij een reguliere zaak betaal je al snel het dubbele. 

Om de jurk mee te nemen, hebben wij speciale hoezen. Deze hoezen kosten € 20,- 

Omdat het een extreme sample sale is, moet de jurk gelijk meegenomen worden. 

Er hangen maten v.a 36 t/m 52. 

Hou er rekening mee dat een bruidsjurk vaak 1 maat kleiner valt. 

Gebruik het online Sample sale formulier om je aan te melden voor deze speciale uitverkoop. 

Let op ! weg=pech, dus hoe eerder je komt hoe beter! 

 


