
Als eerste van harte gefeliciteerd met jullie
verloving! 
 
Jullie gaan een leuke tijd in. Het bedenken van hoe
jullie mooie speciale dag mag gaan worden.Op jouw
bruiloft ben jij  het stralende middelpunt. Alles
moet kloppen, van de jurk tot de bloemen, van de
schoenen tot je haar en make-up. En laat dat
laatste nou precies mijn passie zijn!

Na jarenlang in vaste dienst gewerkt te hebben
als professioneel visagiste, hairstyliste, kleur-
specialiste, wenkbrauwspecialiste en topstyliste
was het tijd om mijn langgekoesterde droom waar
te maken: voor mezelf beginnen. Met CALLY.
mooigevoel. Zodat ik met mijn expertise mensen
een mooi en fijn gevoel kan geven – ze kan laten
stralen met hun eigen mooie ik. Naast de liefde
voor mijn werk geniet ik van de mensen om mij
heen, van familie, vrienden en vooral van mijn
lieve man en twee geweldige meiden.



INHOUD
 
 

WERKWIJZE 
PAKKETTEN
EXTRA OPTIES 
VOORWAARDEN
CONTACTGEGEVENS



Ik vind het belangrijk dat jij  je jezelf voelt, op je aller mooiste. Dicht bij jezelf. Als ik je
haar en make-up heb gedaan, dat er een wow gevoel is.
 
KENNISMAKING
Om een goed beeld van je te krijgen, van wat voor mooigevoel jij  wilt, vind ik het fijn
om elkaar eerst te leren kennen. Ik plan daarvoor graag een telefonisch
kennismakingsgesprek in.
 
JOUW VISIE
Heb je een bepaalde look in gedachten? Dan adviseer ik je om een moodboard te
maken of me wat foto’s van Pinterest toe te sturen van wat jij  mooi vindt. Op die
manier kan ik je beter begrijpen en kan ik een beeld vormen van wat jouw wensen zijn.
Laat je dit liever aan mijn creativiteit over? Geen probleem! Dan ontdekken we dit
samen tijdens de TRY OUT.
 
TRY OUT BRUIDSLOOK
Samen bekijken we wat jouw bruidslook gaat worden. Ik denk met je mee en adviseer
ook wat jou het mooiste zal staan. Dit plannen we vaak zo’n 6-8 weken van te voren,
zodat ik ook alvast een huidanalyse kan doen en we eventueel je huid in topconditie
kunnen krijgen. Want een mooi verzrogde huid is de basis van een perfecte make-up.
 
BRUIDSLOOK
Op de dag zelf geen stress! Om je in alle rust te laten genieten van jullie speciale dag,
kom ik naar je toe om je op locatie te stylen.

WERKWIJZE



STAY CLOSE TO YOURSELF, 
WITH A TOUCH OF CALLY



WEDDING 

MAKE-UP

TRY OUT MAKE-UP
60 MIN

 
BRUIDSMAKE-UP

60 MIN
 

€ 114

WEDDING 

LOOK

TRY OUT BRUIDSLOOK
3,5 UUR

 
BRUIDSMAKE-UP

2,5 UUR
 

€ 285

WEDDING 

HAIR

TRY OUT HAIR
2,5 UUR

 
BRUIDSHAIR 

1,5 UUR
 

€ 200
 
 

WEDDING

TOTALLY

2X PROSKIN 75
BEHANDELING

 
TRY OUT BRUIDSLOOK

3,5 UUR
 

BRUIDSMAKE-UP 
2,5 UUR

 
€ 397

 Prijzen zijn excl. reiskosten € 0,50/km



PAKKET 
WEDDING MAKE-UP

Of je nu van natural of fashion houdt: 
De make-up moet bij jou passen. Jouw gevoel moet
goed zijn. Dat is mijn streven.
 
TRY OUT MAKE-UP MET HUIDANALYSE 
60 MIN
 
BRUIDSMAKE-UP 
60 MIN
 
€ 114,-



PAKKET 
WEDDING HAIR

Of je nu van klassiek opgestoken haar of van een
nonchalante look houdt, jouw haar moet passen bij
jouw ideaalbeeld, jouw trouwjurk en de sfeer van jullie
bruiloft. We gaan op zoek naar de look waarbij jij  jezelf
voelt.
 
En geen stress! Om je in alle rust te laten genieten van
jouw speciale dag, kom ik naar je toe om je haar op
locatie te stylen.
 
TRY OUT HAIR 
2,5 UUR
 
BRUIDSHAIR 
1,5 UUR
 
€ 200,-



PAKKET 
WEDDING LOOK

Als professioneel hairstylist en make-upartist kan ik
bij jou de mooiste looks creëren. Door dicht bij jouw
schoonheid te blijven. Jouw kapsel, jouw make-up,
jouw stijl. 
 
TRY OUT BRUIDSLOOK 
3,5 UUR
 
BRUIDSMAKE-UP 
2,5 UUR
 
€ 285,-



PAKKET 
WEDDING TOTALLY

Een gezonde, mooie huid die straalt, zet zoals jij  op jullie mooiste dag.
 
Daarom geef ik je graag ontspanning en verzorging van zowel jouw binnen- als buitenkant. Ik
geef jouw huid de voeding, kracht en energie om te stralen.
 
Dit pakket is inclusief 2x een uitgebreide gezichtsbehandeling van 75 minuten: inclusief
wenkbrauwstyling, ontspannende massage, gelaat harsen en eventueel wimpers verven. De
behandeling is gericht op huidverbetering en resultaat. Op basis van een consultatie en
huidanalyse wordt de behandelingvolledig op maat gemaakt en afgestemd op de behoeften
van jouw huid.
 
2X PROSKIN 75MIN BEHANDELING
 
TRY OUT BRUIDSLOOK MET HUIDANALYSE 
3,5 UUR
 
BRUIDSMAKE-UP 
2,5 UUR
 
€ 397,-



EXTRA
OPTIES
 

MEER CALLY

Heb je meer tijd nodig voor je try out, weddinglook of wil je mij boeken om
ook jouw bruidsmeisjes of je moeder een mooi gevoel te geven? Ik ben er
voor je! 
 
Hair Styling € 25 per half uur 
Make-up € 28,50 per half uur

SCHOONHEIDSBEHANDELING

ProSkin 45 min incl. wenkbrauwstyling € 48
ProSkin 60 min incl. wenkbrauwstyling en massage € 56
ProSkin 75 min incl. wenkbrauwstyling, gelaat harsen, wimpers verven en
massage € 64

WENKBRAUWSTYLING

Vanaf € 14,50



VOORWAARDEN
 

Aanbetaling: helft van de waarde van het pakket try
out (contant/giraal). De rest op de dag zelf of binnen 14
dagen na de bruiloft.

Indien de boeking door Cally vanwege ziekte of een
andere (fysieke) omstandigheid wordt geannuleerd,
dan wordt de bruid hiervan zo spoedig mogelijk op de
hoogte gebracht. Cally stelt – indien mogelijk – een
vervanger voor.



Cally Manders - Dollevoet Newtonplein
44 

5283 JJ Boxtel
 

0652686079 www.callymooigevoel.com
callymandersdollevoet@gmail.com

Stay close to yourself,  with a touch of Cally


