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Event & planning
Tafelstyling

Wedding
Dessert & Buffet
Formules Buffet  

Formules brunchbuffet
Grafisch werk



Wij verzorgen de volledige inrichting van jouw ideale feest. 
Hiervoor maken wij een offerte op maat na een 

kennismakingsgesprek.

Waarvoor kan je bij ons terecht? 

Planning
coördinatie 

Tafeldekking / aankleding 
Grafi sch werk

Dessertbuffets
Aankleding buffets

Een totaalconcept, totaalbeleving volledig op maat gemaakt.

Babyborrels, doopfeesten, communies, bachelorette party,
birthday party, huwelijk, bedrijfsfeesten,...

Eender welke gelegenheid kan door ons gepland, begeleid en 
voorzien worden van heel wat lekkers.



Event & planning

Feestje gepland?
Babyborrel, doopfeest, communie, personeelsfeest, 

vrijgezellen, verjaardagsfeest, ... 
Kortom heb jij iets leuks te vieren? 

Wij helpen je maar al te graag om er een feest van te maken 
dat nog lang zal blijven hangen.

 Hieronder vind je enkele richtprjzen. 
Deze prijzen zijn richtprijzen en 

worden besproken bij een eerste intake gesprek. 
Daarna wordt een offerte op maat gemaakt.

Onze prijzen starten vanaf 350€ voor geleverde diensten. 
Incl. Kennismakingsgesprek, 1 overlegmoment, 

Opzet en afbraak. Excl. materialen en toebehoren.

Opties: 

Welkomstbord+schildersezel €65
Ballonnenboog vanaf €250
Ballonnen cirkel vanaf €280

Aankleding tafels (zie bijgevoegde formules)
Aankleding zaal vanaf €350

(afhankelijk van de gekozen materialen)
Relatiegeschenkjes of welkomstgeschenkjes 

(afhankelijk van een persoonlijke keuze)

Huur staantafels + doeken
Huur stoelen met strik tot 20 pers. (kidsparty)

Huur ceremoniestoelen tot 20pers.
Huur schildersezel

Huur vazen
Huur borden

Huur bestek goud/rosé



TafelDekking

diner styling 
                    €25 p.p. (incl. Btw) 
De diner set bevat: 
- borden (VG, Soep, HG, dessert, koffi e)
- glazen (water, rode wijn, witte wijn, cava)
- bestek (vork vg, mes vg, vork hg, mes hg, lepels )
- servetten (Stoffen servetten, servetringen en evt. andere accessoires zoals takjes,      
bloemetjes, personalisatie met een kaartje,… )
- tafellaken / loper / matjes
- kaarsen op de tafel ( verschillende formaten incl. kandelaars)
- bloemen ( droogbloemetjes in kleine vaasjes)

Extra optie: Verse bloemen, droogbloemen in grote vazen, tafelstukken, pampa’s,.. 
(wordt uitgerekend naar wens) 
Extra optie: Tafels en stoelen  ( Afhankelijk van de stijl: ligt meestal tussen de 50€ en 
75€/tafel, Stoelen tussen 5€ en 10€/stoel ) 

Lunch & diner styling regular
                €15,50 p.p. (Incl.Btw)

- borden (Hg, dessert, koffi e)
- glazen (water, wijn, cava)
- bestek (vork HG, Mes HG, dessertvork, dessertlepel)
- tafellaken/loper/matjes
- tafelkaarsen 
- servetten (papieren servetten, personalisatie servetten)

Optie: Stoffen servetten +2€ p.p.
Optie: droogbloemetjes in kleine vaasjes +3€/vaasje
Optie: kaarsen met of zonder kandelaar/staander/potje +5€

Extra optie: Verse bloemen, droogbloemen in grote vazen, tafelstukken, pampa’s,.. 
(wordt uitgerekend naar wens samen met onze fl orist) 
Extra optie: Tafels en stoelen  
(ligt meestal tussen de 50€ en 75€/tafel, Stoelen tussen 5€ en 10€/stoel)
Extra optie: gepersonaliseerde naamkaartjes om je gasten extra welkom te heten 
aan tafel. Helemaal in thema van jouw feest.

Ballonnen boog boven de tafel : €195
Lampionnen boven de tafel : €100
Bloemen boven de tafel: prijs wordt opgemaakt naar keuze van de bloemen 
(wordt uitgerekend met onze fl orist)  



wedding

All in one  vanaf €3.500

Kennismakingsgesprek.
6 momenten waarbij we samenzitten.
Opvolging en boeken van leveranciers.
Opmaak draaiboek.
Budgetplanning en budget opvolging.
Opbouw van het event 5u.
Ondersteuning tijdens het event 10u.
Afbraak van het event 5u.
Ontbijt voorzien op de ochtend van jullie huwelijk.

Kortom, een formule waarbij jullie kunnen genieten van de dag en zover geen enkel 
aspect zorgen moeten maken. Alles wordt geregeld op voorhand en op jullie dag.

Deze prijzen zijn voor geleverde diensten excl. materialen en toebehoren.
Wanneer de optie grafi sch werk ook gekozen wordt kan deze (prijs trouwpakket) in vermindering 
gebracht worden met 40% van de totaal prijs.

Just a little vanaf €2.100

Kennismakingsgesprek.
4 momenten waarbij we samenzitten.

Opvolging van leveranciers.
Opmaak draaiboek.

Ondersteuning bij de opbouw 3u.
Ondersteuning tijdens het event 10u.

Ontbijt voorzien op de ochtend van jullie huwelijk.

Deze prijzen zijn voor geleverde diensten excl. materialen en toebehoren.
Wanneer de optie grafi sch werk ook gekozen wordt 

kan deze (prijs trouwpakket) in vermindering gebracht worden met 40% van de totaal prijs.



support vanaf €1.600

2 momenten waarbij we samen zitten 
Opmaak draaiboek 
Opvolging leveranciers
Ondersteuning tijdens het event. 10u

Deze prijzen zijn voor geleverde diensten excl. 
materialen en toebehoren. 

styling 
Wij gaan voor het totaalplaatje en bieden 

jullie graag nog meer extra’s aan.
Stylingpakket vanaf 350€

Incl. Opzet en afbraak. Excl. materialen 
en toebehoren.

wedding



€3,80 Cupcakes 
€4,10 Cupcakes 

(met crème +logo)

Lettertaarten (8 personen per letter of cijfer)

(keuze uit : mascarponecrème, botercrème, slagroom )
(keuze uit : cookiedeeg / zanddeeg)
(Afwerking: fruit, chocolade, macarons, snoepjes, ... )
+ meerprijs met extra afwerking. (op aanvraag)           €52
                  

Biscuit (met slagroom of botercrème + fruit of ganache in thema naar keuze)

4 personen   €28
6 personen  €42
8 personen  €56
10 personen €70
12 personen €84

+ extra persoon  €6/persoon
+ logo of foto op taart €12
wij werken niet met marsepein of suikerfondant.

Huwelijkstaart  (naked cake)

€7,50/persoon 
proefsessie €25

Mini-cupcakes    €2,10
Mini-cupcakes    €2,50
(met crème +logo)

Desserts & buffet

Cupcakes & Mini-cupcakes

Taarten

(met slagroom of botercrème + fruit of ganache in thema naar keuze)

€28
€42
€56
€70
€84

wij werken niet met marsepein of suikerfondant.



Donuts en mousses

Donuts groot ( te bestellen per 6 stuks )        €3,10/stuk
Donuts klein (te bestellen per 6 stuks)        €1,20/stuk 

Mousses 260 ml ( smoothiebeker )  
framboos, rode vruchten, chocolade (wit, melk, puur)        €6,90/Stuk

Cheesecake (RAW) 10 personen

smaak naar keuze. (citroen, kokos, ananas, blauwe bessen, framboos )                   € 37

Brownies              €3,50/PP

gekleurde popcorn in doosjes               €2,60 / doosje

Extra’s

Aankleding dessertentafel, met decoratie incl. ballonnenboog in thema  €250



Formules dessert buffet
(alle desserts worden gepersonaliseerd met logo en in stijl naar thema of kleurkeuze)

Mini cupcakes 
(afgewerkt naar keuze)

Mini donuts
Lettertaart of naked cake

macarons
crème brulee of mousse 

€15,50 / persoon

extra’s 
+ Aankleding buffet €80*

+ Aankleding buffet incl ballonnenboog €230

Cupcakes groot
( afgewerkt naar keuze )

Mini donuts
Lettertaart of naked cake

Mousse

€12,80 / persoon 

Extra’s
+ aankleding buffet. €80*

+ Aankleding buffet incl. ballonnenboog €230

Mini cupcakes
( afgewerkt naar keuze )

Mini donuts
Lettertaart of naked cake

Macarons of brownies
creme brulee

mousse
Gekleurde popcorn of pot gevuld met snoepjes

€18,10 / persoon

Extra’s
+ aankleding buffet €90*

+Aankleding buffet incl. ballonnenboog €230

+ Logo op chocolade €0,35 extra/logo

*Inhoud aankleding buffet. 
Servetten, bestek, bordjes

(Alles wordt gepersonaliseerd afgeleverd)
Huur staanders, Huur donutwall of andere toebehoren die bij het dessert horen.

Bovenstaande prijzen zijn incl. btw



Formules dessert buffet wedding

Stel zelf je buffet samen: 

(alle desserts worden gepersonaliseerd met logo en in stijl naar thema of kleurkeuze)

Cheesecake 
Citroen meringue tartellette 

Chocolade ganache tartellette 
fruit tartellettes 

€4,50/stuk

mini naked cakes 
(gebasseerd op de wedding cake)
Pavlova met rood of exotisch fruit 

Donuts groot incl logo. 
€4,50/stuk

crème brûlee (met verse vanille) 
chocolade mousse 
frambozenmousse 

citroenmousse
kokosmousse  

€3,00/stuk

Brownies groot 
cupcakes mini 

Donuts mini 
naamkoekjes 

macaron 
€2,00/stuk

Assortiment zandkoekjes, wafeltjes, brownies,... €3,40/persoon

Aan te raden hoeveelheid, 3 a 4 stuks per persoon 
(bij extra keuze huwelijkstaart)

Aan te raden hoeveelheid, 5 a 6 stuks per persoon. 
(zonder huwelijkstaart)

+ extra’s op aanvraag. 
Taarttopper met initialen of naam 

Vers fruit ( marktprijs)
+ extra optie logo op chocolade €0,20 extra/logo

+ aankleding buffet €90*
+Aankleding buffet incl. ballonnenboog €230

*Inhoud aankleding buffet. 
Servetten, bestek, bordjes

(Alles wordt gepersonaliseerd afgeleverd)
Huur staanders, Huur donutwall of andere toebehoren

 die bij het dessert horen.

Taartjes

unieke gebakjes

Mousse

Koekjes & Mini



Huwelijkstaart
Huwelijkstaart  (naked cake)

Voor de huwelijkstaart werken wij enkel met naked cakes. 

Een luchtige biscuit (vanille, chocolade, red velvet,...) 
met een vulling van mascarponécreme, rode vruchten, chocolade

afgewerkt met een laagje italiaanse botercrème.

(vullingen zijn aanpasbaar aan persoonlijke keuze.)

De prijs per persoon €7,00 incl.btw

Proefsessie

Er kan voor een proefsessie op voorhand gekozen worden. 
Deze proefsessie kost €25 en wordt in vermindering

 gebracht bij de uiteindelijke bestelling.

Levering & voorwaarden Desserts.

De huwelijkstaart en het dessert buffet worden geleverd 
op de dag zelf op afgesproken tijdstip. 

Indien wij zelf de opzet moeten voorzien
 wordt er kost bijgerekend van €30.

(Hiervoor voorziet de klant zelf de decoratie en staanders van de tafel.)

Er kan ook bij de huwelijks buffetten 
gekozen worden voor aankleding van het buffet.

(zie prijzen bij formules)
 

Binnen een straal van 10km wordt er gratis geleverd. 
Vanaf 10 km €0,50/km extra.

Er dient een voorschot betaald te worden 
bij de bevestiging van de bestelling van 40%. 

Het aantal personen kan tot 3 weken op voorhand gewijzigd worden.



Formules 
brunch buffet

Ben jij een echte ontbijtlover?  
De brunch formules bieden wij ook aan als buffet op jouw feest! 
Communie, verjaardag, huwelijk met overnachting en ontbijt, 
vrijgezellen, …. op de planning staan?
Het brunch buffet wordt helemaal voor jou aangekleed naar thema.
Wil jij ook je tafel laten aankleden en het thema hierin doortrekken?
Hiervoor zorgen wij ook met veel plezier!

Ontbijt / brunch tafelstyling
       €15,50 p.p. (incl.btw)

- Ontbijtborden
- Bestek
- Servetten (papier of stoffen)
- Decoratie van de eettafel in thema naar keuze.

Buffet wordt aangekleed naar het gekozen thema €50 (incl.btw) ex-
clusief het eten. 

Extra optie: Verse bloemen, droogbloemen in grote vazen, tafel-
stukken, pampa’s,.. (wordt uitgerekend naar wens samen met onze 
fl orist) 
Extra optie: Tafels en stoelen  ( Afhankelijk van de stijl: ligt meestal 
tussen de 50€ en 75€/tafel, Stoelen tussen 5€ en 10€/stoel )
Extra optie: gepersonaliseerde naamkaartjes om je gasten extra 
welkom te heten aan tafel. Helemaal in thema van jouw feest.



HEALTHY BRUNCH
Pistolet+eitje
Bananenbrood
Pannenkoeken
Verse wafeltjes
Homemade granola
Yoghurt
Quinoa fruitsalade
Seizoens smoothie
Thee

CHOCOLATE 
LOVER BRUNCH
Pistolets
Chocolade croissant
Verse wafeltjes
Mini-koffi ekoekjes
Homemade confi tuur
Homemade choco

KARAKTERVOLLE 
BRUNCH

Pistolets
Croissant

Mini-koffi ekoekjes
Pannenkoeken
Verse wafeltjes

Charcuterie en kazen
Confi tuur en honing

Fruitmix
Vers geperst fruitsap

Thee

PINK LADIES 
BRUNCH

Pistolets
Frambozencroissant

Yoghurt met 
homemade granola en fruit
Cheesecake met frambozen

Verse wafeltjes
Homemade confi tuur

Homemade choco
Assortiment kazen

Vers geperst fruitsap of smoothie
Thee

Formules brunch buffet



Grafisch werk

LOGO  
                         €290 incl btw.
Opfrissing van een bestaand logo. 
Schets aangeleverd door de klant.

Incl. bestandenpakket (.eps, .jpg, .png, .pdf)

LOGO op maat  
                          €508 INCL BTW.
5 voorstellen
Uitgebreide uitwerking van de gemaakte keuze
Kleurvarianten op gekozen ontwerp 
Compleet bestandenpakket. 

Visitekaartje met bestaand logo 
                          €154 INCL BTW.
2 voorstellen 

Logo + huisstijl
                       € 1250. Incl.Btw
Visitekaartje
Klantenkaart/groetenkaart
Geschenkbon
Briefpapier/factuurhoofd
email-herkenning
Raam/deursticker
social media items ( fb cover, profi elfoto,...)

Compleet bestandenpakket.

Affiche / flyer / uitnodiging
                         €120 Incl. BTW
2 verschillende versies
Verdere aanpassingen worden gerekend aan uurtarief.

Folder 
                Vanaf €295 incl.btw.
Aangepaste offerte. 



Alle prijzen zijn incl. Btw  - Btw: BE0673988266 
info@egraphicsnevents.com - www.egraphicsnevents.be

Foto’s van de buffetten vind je terug op onze fb en instagram pagina

Trouw pakket  
                           €510 incl btw.
Save the date
Uitnodiging
Menukaart
Bedanking stickers
1 extra ontwerp naar keuze

Incl. begeleiding & 2 gesprekken.

Geboortekaartje
                          €217  INCL BTW.
2 verschillende ontwerpen 
babyborrelkaartje
sticker doopsuiker

Geboortekaartje + doopsuiker op maat
                       
Aangepaste offerte. 

Extra aanpassingen aan bestaande ontwerpen worden aangerekend aan het uurtarief. 
€68 / uur

Alle prijzen van het drukwerk hangen volledig af van de keuze van de klant.
Drukwerk, doopsuiker, enveloppen, soort papier, hoeveelheid,...

Indien wij het zelf doorsturen en afhandelen met de drukker, rekenen wij er een kost 
van 10% bij op het totaal bedrag

van het drukwerk.

Alle prijzen zijn incl. Btw  - Btw: BE0673988266 
info@egraphicsnevents.com - www.egraphicsnevents.be

Foto’s van de buffetten vind je terug op onze fb en instagram pagina

Geboortekaartje + doopsuiker op maat
                      
Aangepaste offerte. 

Extra aanpassingen aan bestaande ontwerpen worden aangerekend aan het uurtarief. 
€68 / uur

Alle prijzen van het drukwerk hangen volledig af van de keuze van de klant.
Drukwerk, doopsuiker, enveloppen, soort papier, hoeveelheid,...

Indien wij het zelf doorsturen en afhandelen met de drukker, rekenen wij er een kost 
van 10% bij op het totaal bedrag

van het drukwerk.


