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Mijn naam is Lisa, 22 jaar en de glimlach
achter Flora Lisa. Want dat is wat er
gebeurt als ik met bloemen en styling
bezig ben! Ik kan mijn enthousiasme niet
inhouden, ik kan genieten van alles wat
met bloemen en styling te maken heeft,
van de geuren en kleuren tot aan de
structuren. In Flora Lisa kan ik al deze
liefde voor bloemen en styling kwijt,
samen met mijn creativiteit, waaruit toffe
concepten ontstaan! 

 

Lisa!Nice to meet you
#966640





Bruidsbloemen 

Gefeliciteerd! Jullie gaan trouwen! De mooiste
dag van jullie leven en daarbij mogen
bloemen uiteraard niet ontbreken! Bloemen
zijn gevoelswerk.
Bloemen communiceren, afhankelijk van de
bloem en zijn waarnemer, een eigenschap,
gevoel of stemming.

Wij leveren totaalconcepten van het
bruidsboeket, bloemen voor het
welkomstbord tot backdrop-bloemstukken en
unieke bloemeninstallaties! Wij zijn altijd op
zoek naar bijzondere bloemen, mooie
seizoensbloemen en naar toffe
kleurencombinaties. Op deze manier creëren
wij unieke en persoonlijke bruidsbloemen  die
helemaal bij jullie passen!



 

Wij leveren onze bruidsbloemen persoonlijk
af door heel Nederland. Daarbij zorgen we
dat jullie alleen maar hoeven te genieten en
dat alles voor jullie op locatie word geregeld
& gestyled met de mooiste bloemen. En wij
gaan pas weg als we kippenvel krijgen van
het eindresultaat!

Onze wilde, boho en romantische stijl, verse
bloemen in combinatie met droogbloemen.
Wij nemen een beperkt aantal bruiloften per
jaar aan om zo kwaliteit te kunnen
waarborgen. Dus alle aandacht voor jullie!
Wij werken met een minimaal
bestedingsbedrag van €750,00 incl. BTW
Wij hebben al circa 150 bruiloften mogen
omtoveren met de mooiste bloemen!

 

Facts 



Lisa is een onwijs leuke, creatieve meid
met goede ideeën. Wij hebben Lisa
gevraagd om de bloemen en aankleding
voor onze bruiloft te regelen, en wat was
het mooi! Ze heeft naar al onze wensen
geluisterd en hier een moodboard van
gemaakt, zo konden we van te voren een
beetje zien wat we konden verwachten.
Uiteindelijk was alles echt boven
verwachting zo mooi.

Dus Lisa, bij deze nogmaals, onwijs
bedankt voor alles! 

Nick en Neline

Review 



Meest gekozen 

Bruidsboeket
Bruidegomscorsage
Bloemen welkomstbord
Prieel met 1 bloemeninstallatie 
Bloemenstukjes klein 4 voor in het gangpad
Eyecatchers op zuilen 2 stuks
Losse bloemenvaasjes 10 stuks

€1350,00incl. BTW &  excl. transportkosten 



Lisa heeft in juni afgelopen jaar onze
bruiloft voorzien van de meest prachtige
bloemstukken. Na ons
kennismakingsgesprek hebben we al het
vertrouwen in haar handen gelegd! En
wát een plaatje is het geworden. Lisa
voelt precies aan welke sfeer er
gecreëerd moet worden. Zó persoonlijk,
zó betrokken en zó veelzijdig. Lisa heeft
een mooie visie en een uitzonderlijk oog
voor details. Het was écht een plaatje.

Pauline en Jaap 

Review 



Partners in crime 

 

Bloemen en styling versterken elkaar
in kleuren, structuren  en  in
creativiteit. Daarom bundelen wij
graag onze krachten met
Binnenstebuiten Events. Samen
streven wij er naar jouw
droombruiloft waar te maken, niks is
ons te gek! Wij zijn dol op
persoonlijke en unieke elementen.  



Algemene voorwaarden 
Flora Lisa hanteert een minimaal bestedingsbedrag
van €750,00 incl. BTW en excl. eventuele
transportkosten. 

6 weken voor de bruiloft spreken we alles nogmaals
door, denk aan aantallen en eventuele wijzigingen.

4 weken voor de bruiloft ontvangen jullie de factuur
per mail. Deze factuur dient uiterlijk twee weken
voor de bruiloft voldaan te zijn, o.v.v. het
factuurnummer, op het bankrekeningnummer van
Flora Lisa.

Keuze van de bloemsoorten zijn afhankelijk van het
seizoen en de beschikbaarheid

Bruikleengoederen dienen altijd de volgende dag
weer in het bezit te zijn bij Flora Lisa.

Bij schade aan de bruikleengoederen wordt het hele
item in rekening gebracht.

Foto's van het bloemwerk, gemaakt door Flora Lisa,
zijn vrij te gebruiken voor commerciële doeleinden. 





Flora Lisa
Lisa Messemaker

Willem de Zwijgerlaan 3
2224 ER Katwijk ZH

 
06-43769791

info@flora-lisa.nl
www.flora-lisa.nl 


