De 10 gouden tips voor het passen
van bruidsjurken!
Mogelijk gemaakt door: Weddres Bruidsmode
ww.weddres.nl
( Betaalbare nieuwe bruidsmode! Tot € 800 en een exclusieve lijn van € 800 tot
1500 )

1. Vind je jurk zo snel mogelijk! Pas niet teveel, als het goed voelt dan
is het vaak goed en moet je gewoon de keuze maken. Hou je budget
hierbij goed in de gaten. ( vergeet niet dat er naast de jurk nog kosten
bijkomen zoals: Hoepel, vermaken en accessoires! Volg je eigen
gevoel, laat je niet beinvloeden door de mensen die je meeneemt.
Neem ook niet teveel mensen mee!
2. Vergeet niet, hoe groter de winkel hoe duurder de prijzen, alles
moet terug verdiend worden zoals: huur, personeel, extra
verzekeringen en nog meer kosten. Dit is bij Weddres dus niet nodig
vandaar dat de prijzen lager liggen. ( Ook pas je dan vaak minder
jurken, omdat er een voor selectie gemaakt word. ).
3. Vraag na een pas-sessie wat je aan hebt gehad, vergeet niet te
vragen wat de eventuele vermaak kosten zijn en welke hoepel er onder
de jurk zat! Op een hoepel kan je vaak al een hoop besparen.
4. Een goede pas-sessie neemt tijd in beslag 2 a 3 uur, dus hou hier
rekening mee. Neem geen mensen/kinderen mee die moeite hebben
met stilzitten. Je wil natuurlijk op zo’n moment niet opgejaagd
worden.
5. Draag ondergoed dat wit/creme of huidskleurig is. Het mooiste is
een strapless bh. Dit is geen must, dus speciaal aanschaffen voor het
passen is niet nodig.

6. Let op de kwaliteit! Er zijn veel aan huis winkels die laag geprijsd
zijn, maar gewoon hun collectie online hebben gekocht! De afwerking
en de dikte van de stof is erg slecht. Een kwaliteits jurk heeft een
onderjurk met tule lagen en dubbel gestikte naden om uitscheuren te
verkomen! www.weddres.nl is 1 van de weinige winkels aan huis die
met merken werkt, en het verschil kan laten zien!
7. Mocht je binnen 6 maanden een jurk nodig hebben ga dan naar een
bruidsoutlet, hier koop je uit voorraad tegen een lagere prijs.
www.weddres.nl heeft ook een outlet collectie!
8. Ga na de koop van je jurk achter sieraden, schoenen en lingerie aan
als je die niet hebt gevonden bij de bruidszaak. Zodra je naar de
coupeuse gaat kan je al een kleine voorproef krijgen op de dag. ( het
mooiste is om dit te combineren met een proefkapsel/make-up ).
9. laat je voorlichten over lingerie, maar vergeet niet dat een bruidzaak
graag veel wilt verkopen! In veel gevallen is een torselet/corset niet
eens nodig. Ze zijn erg duur in aanschaf en je trek hem na de dag vaak
niet meer aan. Vaak is een goede strapless bh of zelfs ( mits een cup
a/b/c ) geen bh al voldoende! De merkjurken hebben vaak een
ingebouwd corset!
10. Vraag of je foto’s mag maken ( dit mag helaas niet overal ) dit is
voor jezelf vaak even een ander aangezicht! En kan je helpen met je
keuze of verdere zoektocht. Bij www.weddres.nl is foto’s maken
toegestaan!
OO’nog even 1 tip! Geniet van het
moment, je doet dit vaak maar 1 en
sommigen 2 keer in je leven!

