
INRICHTING 

Weddings 

Jouw droom aankleding ?
Daar zorgen wij graag voor.  

PLANNING 
Van het aanzoek tot de

bedank kaartjes. wij helpen je
bij elke stap.  

SUPPORT
OP JE

HUWELIJK 
Op de dag zelf kan je iemand

gebruiken die weet wat jij wilt.
Wij zorgen voor alles .  



LOCATIE 

TAFELS/STOELEN 

LOUNGEHOEK 

CEREMONIE MEUBILAIR

TAFEL DECORATIE

LICHT/VIDEO/ GELUID 

  

Inrichting 

You tell us your dream, and we create it 



Wie zijn we ? 
 PV events  is de afkorting van Positive Vision.
Ja wij staan met een positieve visie achter je.

We zijn gestart met ons bedrijf, omdat we merkten dat
mensen gelukkig maken iets is dat we graag doen.

Door ons rijke ervaring in evenementen, kunnen we
ook zeggen dat we reeds tal van klanten hebben
kunnen helpen om hun droomdag  waar te maken. 

Onze slag zin is dan ook :
 "A show starts in the mind we make it reality"  

Lees gerust verder om ons te leren kennen. 
Wij willen alvast jouw droom weten. 
 

Jan Wouters 



THE PROPOSAL  

Heb jij ook DE liefde tegen gekomen ?
Wil je haar/hem graag ten huwelijk vragen ? 

Wel daar sta je niet alleen voor ! 
Vertel ons je idee of waar je partner van houd en we werken dit samen uit. 

Je hoeft dit niet alleen te doen.  

LET'S GO FOR THE 

Een aanzoek kan simpel zijn.
Op je knieën gaan  zitten en gewoon de
vraag stellen : wil je met me trouwen.
Daar hoef je geen hulp bij. 

Heb je het graag wat specialer of
romantischer?

Wel waarom dan geen dinner op het
strand?
Of misschien wel een leuke boomhut
uitstap, waar gezelligheid direct een
feit wordt door het knisperend
houtvuur en de geur van het hout.
samen gezellig bij elkaar.
Op de gepaste tijd word er dan een
verrassing gebracht. 

Dit regelen we graag voor je.  
  

YES





LOCATION 

Trouwen is voor iedereen anders.
Je belooft de eeuwige trouw .

Maar de sfeer die je er rond wil is voor ieder anders. 

LET'S GO FOR THE 

De locatie is belangrijk.

Je moet rekening houden met
verschillende zaken zoals : 
bereikbaarheid,
wat voor persoon ben je, 
seizoen, de droom van jou en je partner
en natuurlijk ook je budget. 

Vooraf beginnen we dan ook met een
leuke babbel. 
We praten over wat jullie leuk vinden
en wat jullie interesses zijn.
Wat is je droom?
Van daaruit vertrekken we.
We maken een voorstel op en we
komen weer samen. 
Zitten we in de juiste richting ? 
Dan werken we dit uit tot jullie 
 tevreden zijn. 
 
  

WAUW 



LOCATION 

De locatie is voor iedereen anders.
Het bepaald de hele avond. 

De juiste locatie brengt de juiste sfeer.



FURNITURE AND
DECORATION

Als we de locatie weten kunnen we beginnen aankleden, 
ook hier is het zoeken naar jullie droom. 

Dat doen we super graag.  

LET'S GO FOR THE 

De aankleding brengt je gasten direct
in de juiste mood die jij wil.

Maak je het romantisch feeëriek
of juist modern en trendy of ga je voor
Classy. 

Daar helpen we graag in mee .
Je wil dat je gasten de sfeer voelen die
jullie in je gedachten hebben. 
Dit start al met de uitnodiging die we
dan doortrekken in de aankleding en
muziek stijl.

 
  

THE BEST SEAT



Wij zoeken samen met jouw naar de juiste sfeer. 
We stemmen het hele huwelijk hier op af.

Dit is een puzzel die niet in één keer klaar is. 
We bekijken stap voor stap samen met jou wat kan 

FURNITURE AND
DECORATION

landelijk Romantisch 

Classic 

Industrial 



PRINTS 

Om iedereen in de juiste stemming te krijgen is het fijn
dat we vanaf de uitnodiging rekening houden met de

sfeer.
Ook de bedankjes zijn best gelinkt aan de mood die je

wilt laten beleven.  

LET'S GO FOR THE 

Een kaartje in de bus krijgen is steeds
fijn. 
De aankondiging van een huwelijk nog
leuker. 

Laat je gasten reeds maanden op
voorhand de sfeer voelen die jij hen op
je trouw wil laten beleven. 

We bekijken samen met jou hoe we dit
doen.  

 
  

FEELING  



PLANNING 
Op voorhand lijkt alles mooi in orde.

Wat vele niet beseffen is dat ze op de dag zelf niet de
tijd hebben om allles te regelen.

Vrienden en familie moeten ook kunnen genieten.
laat ons daarom de leiding nemen en je begeleiden

doorheen de dag  

LET'S GO FOR THE 

Wij begeleiden je graag vanaf de
planning. 
Op de dag zelf staan we s'morgens aan
je deur met de nodige make up en foto 
 medewerkers om je dag vast te leggen 

We begeleiden je en houden de tijden
in het oog.
Jullie moeten op deze dag gewoon
genieten. 
Wij hebben alles onder controle. 

Is er toch een probleem onderweg?
Onze medewerkers zoeken de
passende oplossing.

 
  

PERFECT
 PLANNING   



DJ /  ARTIEST NODIG 
De juiste muziek maakt het plaatje compleet 

LET'S GO FOR THE 

Zoek je een goede dj 
of ben je meer voor live muziek ? 

Wij bieden jou de ideale match aan. 

Diverse mogelijkheden 
en uiteraard gaan we op zoek naar een
samenhangend geheel. 

 

 
  

  MUSIC    



LICHT EN GELUID
BRENGEN SFEER  

create and atmosphere 

LET'S GO FOR THE 

Omdat de kracht van belichting niet te
onderschatten is bieden we ook hier
onze support. 

We maken met onze partners de juiste
sfeer en zorgen voor helder geluid.  

We maken 3D plannen en een
moodboard van alle stappen van de
dag.

 
  

      ATMOSPHERE   



GOT IDEAS? 
Bij het doorbladeren van deze brochure een leuk idee ? 

Noteer het alvast op de volgende pagina. 



NOTA'S 



Contact 

Email : Info@positivevision.be
Tel: +32 (0)472 45 84 32 

Adres: E.Claeslaan 21 
2960 Sint-Lenaarts  


