
LOOKBOOK
Elements bridal

Mix en match jouw trouwjurk



Op zoek gaan naar jouw ideale trouwjurk kan een hele
uitdaging zijn, want er is zó veel keuze! In dit lookbook
kun je alvast een deel van de mix en match collectie
bewonderen waarmee je zelf je unieke trouwjurk kunt
samenstellen. En je kunt genieten van echte Elements
bruiden, lezen over hun ervaringen en je laten
inspireren door prachtige wedding shoots.

De volgende stap is dat je zelf uitgebreid gaat passen
en jouw droomjurk samenstellen!  Je kunt hiervoor
eenvoudig een afspraak inplannen via de online
agenda op de website. Graag zie ik je bij Elements
bridal, je bent bijzonder welkom! 

Marian



Didi
MIX & MATCH 
Jurk uit vaste collectie  
met toegevoegde split
+ kanten top speciaal
naar wens gemaakt 

ERVARING "Wat was
het een feestje om bij 
 Elements bridal mijn
trouwjurk uit te
zoeken. Marian neemt
alle tijd voor je en
denkt heel fijn mee. 
Ze geeft je de ruimte
om je eigen wensen
en ideeën te delen en
gaat hier mee aan de
slag. Mijn jurk was
prachtig en helemaal
op mij en mijn wensen
afgestemd. Ik voelde
mij prachtig en
zelfverzekerd mede
dankzij het werk van
Marian!"



Mirjam

MIX & MATCH 
Jurk uit vaste collectie 
+ kanten top speciaal
naar wens gemaakt 

ERVARING "Wat heb ik
gestraald in mijn jurk. De
reacties waren echt
waanzinnig! Ik voelde me
helemaal de bruid en de
jurk zal als gegoten."



Angela

MIX & MATCH 
Jurk + transparante
overrok + overslagtop
uit de  sample sale
collectie  

ERVARING 
"Een trouwjurk
uitkiezen vond ik 
heel spannend, maar
eenmaal binnen bij
Elements bridal was
het harstikke leuk om
te doen! We konden
eerst zelf rondkijken
en daarna uitgebreid
passen. 
Zo heb ik mijn eigen
unieke trouwjurk
samengesteld."



Claudia

MIX & MATCH Rok + bustier uit de vaste collectie + kanten
top met korte mouwen speciaal naar wens gemaakt 

ERVARING "Door verschillende stukken samen te brengen
heb ik echt een droomjurk die helemaal eigen is. Maar
toch ook iets duurzaams, want ik heb er een bustier voor
onder een blazer, een kant topje voor bij jeans en een rok
(die ik korter kan maken)voor de zomer aan over!
Daarmee dus ook meer het geld waard dan iets wat ik
maar één keer aan kan."



Laura
MIX & MATCH Jurk uit de sample sale met afneembare rok
en mouwtjes + losse korte rok voor het feest 's avonds  

ERVARING "Toen ik opzoek ging naar een bruidsjurk
merkte ik al snel dat ik dé jurk niet vond in een
"gewone" winkel. Ik wilde het liefst een lange rok voor
de ceremonie, maar een korte rok om lekker in te
kunnen feesten. Samen met mijn vriendinnen, moeder
en Marian heb ik een jurk aangepast en er een tweede
rok bij laten maken. Die ervaring vond ik heel bijzonder,
en maakte de jurk daarom ook extra speciaal."



Diede

MIX & MATCH Rok + top met smalle bandjes + kanten
top uit de vaste collectie + halsijn top aangepast 

ERVARING "Na een eerste bezoek aan een grote
bruidswinkel wist ik al snel wat ik niet wilde, maar wat
dan wel! Een jurk die lekker zit, naar wens gemaakt
kan worden en uniek is in zijn soort. Ik kwam bij
Elements Bridal uit. Wat een fijne ontvangst! Marian
nam de tijd om me te leren kennen. Ik mocht alles
passen en niets was te gek. Samen hebben we mijn
perfecte jurk samengesteld. Bij de doorpas moest nog
een klein detail aangepast worden, ook dat was geen
probleem. Want Marian gaat zelf ook voor kwaliteit en
perfectie."



Hannah

MIX & MATCH Jurk vaste collectie + top naar wens gemaakt 

ERVARING "Elements Bridal was mijn tweede pasafspraak.
Ik had via de site en Instagram al veel mooie bruiden
gezien met een jurk die echt bij hen past, wat mij het
vertrouwen gaf dat dit een plek was waar ik zou kunnen
slagen. Echt een feestje om stap voor stap tot een jurk te
komen die, zoals een vriendin het zei ‘helemaal jou!’ is. We
kwamen uit op een basis jurk met een custom-made top.
Marian snapte goed waar ik naartoe wilde met mijn ideeën
en elke pasafspraak werd het uiteindelijke resultaat
concreter. Elements Bridal is de plek als je graag samen
met iemand die er echt kijk op heeft je eigen plaatje in
elkaar wilt puzzelen!'



Anneke
MIX & MATCH 
Jurk met smalle
bandjes en wijde
rok + top van
grafisch kant 
Beide uit de
vaste collectie



Dianne

ERVARING 
"Door omstandigheden
zocht ik een maand voor
de bruiloft nog een jurk.
Marian van Elements bridal
heeft me enorm geholpen
door optimistisch en
tevens realistisch met mij
mee te denken en tijd voor
mij te maken. Haar stijl,
rust en aandacht hebben
mij echt mooi doen voelen!
In haar zaak word je niet
overweldigd door de
enorme hoeveelheid
keuze, ondanks dat de
keuze er wel is. Ze heeft
het zo ingericht dat het
overzichtelijk blijft en je
tijdens het passen niet
overprikkeld raakt. Het
resultaat was dat ik op de
trouwdag enorm kon
genieten in een fantastisch
mooie en unieke jurk!"

MIX & MATCH 
Jurk + overslag blousetop
uit sample sale collectie 



Maureen

MIX & MATCH 
Strapless jurk + overrok
van tule + kanten top
uit vaste collectie 

ERVARING 
"Ik zou elements bridal
zeker aanraden aan
anderen. Ik voelde me
op mijn plek en heb er
een super mooie jurk
samengesteld."



Moeders trouwjurk

ERVARING "Marian heeft mij super geholpen om de
trouwjurk van mijn moeder te transformeren naar een mooie
jurk voor mijn trouwdag. Bijzonder, ze heeft niets verknipt
aan de jurk, hij kan eventueel weer in originele staat hersteld
worden."

MIX & MATCH Mariska wilde graag haar moeders trouwjurk
dragen. Hij was alleen niet helemaal haar stijl. Of er iets mee
kon gebeuren, zodat hij echt bij haar paste. Eerst werden de
pofmouwen en grote strik verwijderd. Er bleef een hele
mooie jurk over met een goede pasvorm die alleen wat
kleine aanpassingen nodig had. Er zijn mouwen van tule
met subtiele pailletten toegevoegd en de rok kreeg een
toplaag van soepel vallende chiffon.  



Marijn

MIX & MATCH 
Rok van moeders
trouwjurk + strapless
top van hennep-zijde 
+ top van vintage kant

ERVARING 
"Hoe vaak ik geswitcht
ben van ideeën en
mening was niet bij te
houden, maar Marian
bleef heel geduldig en
dacht met me mee om
er wat moois van te
maken. Ze heeft zo'n
fijne persoonlijkheid,
hoeveel ik ook in de
stress zat, ze wist me
altijd weer gerust te
stellen. Zelfs de rok en
band van mijn moeders
jurk zijn er nog in
verwerkt, waar zowel
mijn moeder als ik heel
blij mee waren.
Uiteindelijk was het
totaalplaatje op de dag
zelf helemaal compleet
en ook echt hoe ik het
voor ogen had."



Emma

MIX & MATCH 
Jurk + kanten top
beide uit de vaste
collectie. De top is
aangepast op de
rug met alleen de
bovenste knoopjes
gesloten, zodat
deze open valt 
voor meer
bewegingsvrijheid
en een speels effect





Joanne

MIX & MATCH 
Jurk + kanten top beide
naar wens  ontworpen
en gemaakt 

ERVARING 
"Een trouwjurk
uitkiezen doe je niet
zomaar. Het moet dé
jurk zijn voor die ene
bijzondere dag. En
wauw, wat ben ik blij
dat ik heb gekozen voor
Elements bridal by
Marian. Ze is vriendelijk,
luistert aandachtig naar
je wensen, is heel
flexibel, en er is
ontzettend veel
mogelijk. Dankzij
Marian heb ik nu een
prachtige custom made
trouwjurk die precies bij
mij past. Een toppertje
in haar werk. Echt een
aanrader!"





Lara

MIX & MATCH 
Rok + kanten top uit de
sample sale collectie 

ERVARING "Ik wist zelf niet
zo goed wat ik wilde, omdat
ik niet het type meisje ben
die vanaf kinds al weet ze
wil trouwen Door goed te
luisteren en te kijken weet
Marian toch al snel te
filteren en je te helpen met
het selecteren van
modellen. Het leuke vond 
ik dat je zoveel kunt
combineren, maar dat
maakt het ook een
uitdaging; er is zoveel
keuze! Ik ben super blij met
mijn keuze, het past perfect
bij wie ik ben. Marian denkt
mee in hoe je nog een
uniekere jurk kan krijgen
met wat kleinere
veranderingen: een iets
kortere voorkant van de
rok, zodat mijn rode
schoenen goed uitkwamen
onder de jurk. En de service
is simpelweg top."





Trouwen in het buitenland

Trouwen in Italië, Frankrijk of Schotland. Deze Elements
bruiden deden het en lieten hun droombruiloft
werkelijkheid worden!

FIONA is geboren in Schotland en trouwde aan de ruige
Schotse kust met haar Nederlandse man. Haar ervaring:
"Marian heeft met heel veel aandacht en zorgvuldigheid
mijn trouw jurk gemaakt. Ze heeft een oog voor detail en
afwerking waarin mijn jurk perfect paste. Ik wilde liefst een
contemporary, elegante en minimalistisch jurk die ik niet
in een winkel kon vinden, samen met Marian hebben we
het kunnen realiseren." 



Trouwen in het buitenland

ASTRID trouwde in Frankrijk, waar zij met familie
en vrienden 3 dagen op een prachtig landgoed
verbleef. Voor haar trouwjurk had ze zelf een
ontwerp gemaakt en met alle liefde en
vakmanschap hebben we haar droomjurk
gerealiseerd. Een soepel vallende jurk met een
bloezend model top en royale rok gemaakt van
echte zijde. Bijzonder stijlvol, exclusief en
helemaal de stijl van Astrid. 





Trouwen in het buitenland

MIRRIT ging voor haar droombruiloft naar Italië.
Voor haar trouwdag koos ze een mooie eenvoudige
strapless basisjurk met rok van tule.  Aan de jurk
zijn smalle schouderbandjes toegevoegd, een mooi
detail dat de jurk bij haar net wat extra's gaf en ze
zorgeloos de hele dag kon genieten. 





Moderne bedekte trouwjurken
Als je houdt van stijlvolle eenvoud en een trouwjurk zoekt
die bedekt is, is het een hele uitdaging om een jurk te
vinden die perfect bij je past. Daarom bieden we de
mogelijkheid om jouw droomjurk te ontwerpen en maken.
Als jouw wensen worden dan gerealiseerd in een 
 prachtige persoonlijke trouwjurk. 

Seher, Aleyna en Ilham lieten hun droomjurk helemaal
naar wens maken en straalden op hun trouwdag! 



ERVARING "Ik heb op veel
plekken mijn droom
trouwjurk gezocht, maar
nergens kon ik iets vinden
wat bij mij past. Uiteindelijk
heb ik Elements bridal
gevonden. Eerst heb ik een
gesprek gehad over hoe ik
mijn jurk wil hebben. Ik
vertrouwde meteen erop
dat mijn jurk perfect
gemaakt zal worden.
Marian heeft eerst een
kleine schets gemaakt,
vervolgens heeft ze mijn
trouwjurk met een normale
stof gemaakt. Zelfs dat zag
er al perfect uit! Zodra ik
zeker was over het jurk,
begon ze met de echte stof
die we samen hebben
uitgekozen het jurk te
maken. Alles ging heel erg
snel en soepel. Resultaat is
precies uitgekomen zoals
op de schetsen en hoe ik
het altijd al in mijn
gedachte had!"

Seher





ERVARING "Vanaf het
begin had ik al een super
goed gevoel bij Marian.
Het was fijn om mijn
wensen met haar te
bespreken. Zij nodigde
mij uit om te dromen over
mijn trouwjurk. Het
resultaat was fantastisch!"

Aleyna





ERVARING 
"Ik heb enorm genoten
van het proces naar de
uiteindelijke trouwjurk!
De gesprekken, de
adviezen en de warmte
van Marian maakte
alles compleet! Marian
heeft mijn trouwjurk
ontworpen precies
zoals ik het wilde! Mijn
dank is groot!"

Ilham





Taritha
MIX & MATCH 
Rok + top met dunne
bandjes uit vaste collectie
+ custom made kanten
top met 3d bloemetjes 

ERVARING "Elements bridal
is echt ruim, mooi en geeft
je rust. De collectie is
perfect in verhouding, niet
te veel en niet te weinig.
Het heeft me geholpen om
mijn keuze te beperken en
dat ik niet duizelig werd
van alle opties. Marian's
aanpak is super: Ze luistert
goed, en weet ook snel wat
ik wel en niet mooi vind. Ze
geeft haar advies terwijl ze
mij de ruimte geeft om
mijn wensen te uiten. En ik
ben een moeilijk persoon
die moeite heeft met
beslissingen nemen :) Na
vele jurken en combinaties
te hebben geprobeerd, heb
ik op het allerlaatste
moment gekozen voor een
prachtige rok en custom
made kanten top.



Laura

MIX & MATCH 
Jurk met ronde halslijn 
+ kanten top uit de vaste
collectie. De kanten top
werd naar wens aangepast  
door de oorspronkelijke
kapmouwtjes te
vervangen door langere
mouwen.



Frederiek
MIX & MATCH Jurk en blousetop uit  
sample sale collectie. Aan de oorspronkelijk
mouwloze top werden naar wens 3/4
mouwen gemaakt van de zelfde stof 



Wendy
MIX & MATCH 
Wendy had zelf al een
prachtige zijden rok en
kon nergens de prachtige
kanten top vinden die ze
in haar hoofd had.
Daarom werd deze
speciaal voor haar
helemaal naar wens
gemaakt van exclusief
Frans kant. Een perfecte
match met de rok en
helemaal de stijl van
Wendy.

ERVARING 
"Marian heeft me fijn
geholpen met het
samenstellen van m'n
top. Is helemaal
geworden zoals ik het in
mijn gedachten had. 
Heel erg blij mee!"



Stijlvolle jurk met diepe halslijn, lage rug en sleepje
gemaakt van soepel vallende crepe satijn 

Jurken vaste collectie 2023 



Jurken vaste collectie 2023 

Strapless jurk met sweatheart halslijn gemaakt van
satijn en chiffon. Ceintuur is optioneel.



Jurken vaste collectie 2023 

A-lijn jurk met ronde halslijn en lage rug met over de
rok een laag chiffon. Op de foto wordt er een petticoat
onder gedragen waardoor de rok wijder valt.



Jurken vaste collectie 2023 

A-lijn jurk met V-hals en lage rug met over de rok een
laag chiffon. Op de foto wordt er een petticoat onder
gedragen waardoor de rok wijder valt.



Jurken vaste collectie 2023 

Jurk van subtiel glanzend mikado satijn met royale rok
én zakken. Naar wens kunnen mouwen worden ingezet
of het rugpand worden dichtgemaakt met kant 



Jurken vaste collectie 2023 

Jurk van zacht glanzend mikado satijn met ronde
halslijn en lage rug. Naar wens kunnen mouwen
worden ingezet of een ceintuur toegevoegd 



Jurken vaste collectie 2023 

Aansluitende jurk van subtiel glanzend mikado satijn
met bijzondere halslijn 



Jurken vaste collectie 2023 

Jurk met boothals en 3/4 mouw en knoopjes op de rug.
Mooi contrast tussen de matte top en glanzende rok



Exclusieve trouwjurk die speciaal op maat en naar wens
gemaakt wordt door Leijten bridal. Alles kan worden
aangepast aan jouw wensen. Deze jurk kan ook in je
lievelingskleur gemaakt worden. 

Jurken couture collectie 2023



Jurken couture collectie 2023

Exclusieve trouwjurk die speciaal op maat en naar wens
gemaakt wordt door Leijten bridal. Alles kan worden
aangepast aan jouw wensen: de wijdte van de rok, lengte
van de sleep, afwerking van de mouwen en je kunt zelf de
stof uitkiezen. Kan in kleur gemaakt worden. 



Exclusieve trouwjurk die speciaal op maat en naar wens
gemaakt wordt door Leijten bridal. Alles kan worden
aangepast aan jouw wensen: de halslijn, lengte van de
sleep, knoopjes op de rug en je kunt zelf de stof uitkiezen.

Jurken couture collectie 2023



Exclusieve trouwjurk die speciaal op maat en naar wens
gemaakt wordt door Leijten bridal. Alles kan worden
aangepast aan jouw wensen: de halslijn, afwerking van de
mouwen en je kunt zelf de stof uitkiezen, ook in kleur.

Jurken couture collectie 2023



Jurken sample sale 

Stijlvolle jurk met smalle bandjes, laatste maat 40 



Jurken sample sale 

Strapless jurk met rok van tule, laatste maat 40



Jumpsuit sample sale 

Jumpsuit van crepe satijn, laatste model in maat 40 



Rokken vaste collectie 2023

Stijlvolle sluik vallende rok met sleepje



Rokken vaste collectie 2023

Rok van ivoor kleurig tule met een voering in
champagnekleur voor een subtiel kleureffect 



Rokken vaste collectie 2023

A-lijn rok met een overlaag transparante chiffon. 
Onder de rok kan een losse petticoat worden gedragen.



Rokken vaste collectie 2023

Royale geplooide rok van zacht glanzend satijn met
zakken en sleepje. Ceintuur is optioneel. 



Zwierige rok met sleepje, gemaakt van soepele stof
met een bovenlaag van transparante chiffon
Op de foto gecombineerd met een strapless bustier 

Rokken vaste collectie 2023



Rok met sleepje, gemaakt tule met subtiele glitter 
Op de foto gedragen als extra laag over een
strapless jurk 

Rokken vaste collectie 2023



Wijd vallende broek van soepele stof 

Broeken vaste collectie 2023



Rokken vaste collectie 2023

Zwierige rok van soepele stof met een bovenlaag
van transparante chiffon



Rokken vaste collectie 2023

Korte rok van zacht tule. Leuk als extra rok voor het feest! 



Rokken sample sale 

Rok van chiffon verkrijgbaar met en zonder split in maat 40 



Basic top met smalle bandjes. Te dragen op een
rok met een kanten top er overheen

Tops vaste collectie 2023



Body met lange mouw van crepe georgette
Mouwlengte kan worden aangepast 
Mooi te combineren met een rok 

Tops vaste collectie 2023



Korte top met kapmouwtje en v-hals 
Past bij jurken en rokken met diepe hals 

Tops vaste collectie 2023



Zachte kanten top met ronde hals en knoopjes op de rug
Naar wens kunnen er lange mouwen in worden gezet 

Tops vaste collectie 2023



Top met bijzonder mooi afgewerkte halslijn 
Past mooi bij veel jurken en rokken 

Tops vaste collectie 2023



Top van gehaakt kant met kapmouwtje. Halslijn
kan naar wens worden aangepast en er kunnen
langere mouwen worden ingezet

Tops vaste collectie 2023



Top met bijzonder grafisch patroon
Mooi in combinatie met rechte jurken en rokken 

Tops vaste collectie 2023



Top van gehaakt kant met bloemen langs de hals 
 Combineert mooi met veel jurken en rokken 

Tops vaste collectie 2023



Top met bijzondere halslijn en rugpand 
Mooi met een sluik vallende rok 

Tops vaste collectie 2023



Mouwloze top van gehaakt kant met knoopjes op de rug 
Mooi met een sluik vallende rok 

Tops vaste collectie 2023



Klassieke kanten top met een boothals en 3/4 mouw
Tijdloos mooi over een strapless jurk

Tops vaste collectie 2023



Moderne kanten top met een boothals en 3/4 mouw
en subtiele glans door pailletten 

Tops vaste collectie 2023



Top van gehaakt kant met boothals en 3/4 mouw
Stijlvol over een strapless jurk 

Tops vaste collectie 2023



Exclusieve top naar wens gemaakt van Frans kant. 
Je kunt zelf andere stof kiezen, vorm van de halslijn of
mouwlengte aanpassen 

Tops couture collectie 2023



Exclusieve kanten top naar wens gemaakt.
Je kunt zelf andere stof kiezen, mouwlengte
aanpassen of allemaal knoopjes op de rug toevoegen 

Tops couture collectie 2023



Exclusieve kanten top met gekleurde bloemen.
Heb je liever een lagere rug of langere mouwen dan
kan dat speciaal voor jou gemaakt worden.

Tops couture collectie 2023



Zacht gebreid vestje met lange mouw 
Comfortabel voor de herfst- en winterbruid 

Tops vaste collectie 2023



Zachte en warme gebreide sjaal 
Comfortabel voor de herfst- en winterbruid 

Tops vaste collectie 2023



Fijn gebreid truitje met kant langs de hals en mouwen
Mooi over een eenvoudige jurk 

Tops vaste collectie 2023



Tops sample sale 
Diverse tops alleen nog verkrijgbaar in maat 40



Tops sample sale 

Blouse-top van chiffon en kant, laatste maten 40 en 44



Wedding shoot op een landgoed

MIX& MATCH Trouwjurk met
diepe v-hals en lage rug
gemaakt van soepel vallende
crepe satijn. Gecombineerd met
een top van heel zacht en
verfijnd kant. Beide uit de vaste
collectie.

LEVERANCIERS
Organisatie Perfecte bruiloften
Fotograaf Odiza fotografie
Locatie De Hught in Elst
Muah Urmila Singh
Styling Lots of love styling
Bloemen Bloemen van Evelien
Trouwpak Rietbergh
Locatie De Hucht in Elst
Macremé Made by Cilvie













Wedding shoot bij een kerkje 

MIX & MATCH
Stijlvolle trouwjurk met
diepe decolleté en lage
rug uit de vaste
collectie. Gecombineerd
met twee verschillende
items: 1. afneembare
lange mouwen van kant
met 3d-bloementjes. 
2. korte cape van tule
met geborduurde
bloemen.

LEVERANCIERS
Fotografie Silke Thijssen
Muah Bibi Peelen
Bloemen Floralstudio Noora
Trouwringen Rozenhof
Sieraden Drksonline
Taart en sweets Jippies

















Wedding shoot bij een landhuis

MIX & MATCH De bruid draagt een strapless jurk met
een afneembare rok van tule met subtiele glitter,
beide  uit de vaste collectie. Een los vallende cape van
tule met geborduurde bloemen uit de sample sale
maken de bridal look compleet.

LEVERANCIERS
Fotograaf TimW photography 
Organisatie en concept Definitelyyes
Locatie Huize Bergen in Vught
Muah Lavinia bridalstudio
Bloemen en styling Thebridalblush
Trouwpack Blacktie 











Wedding shoot op het strand

MIX & MATCH Rok en top uit de sample sale collectie
Onder de kanten top draagt de bruid een
huidkleurige strapless bustier top van zachte stretch
stof, waardoor het patroon van het kant extra mooi
uitkomt. 

LEVERANCIERS 
Photographers and concept Arlene Eilani 
Weddingplanners Puravidamoments
Muah Carola di Marco
Styling Happyvintage
Florist Floralstudio Noora 












