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Inspiratie
In dit lookbook vindt je een selectie uit de

veelzijdige collectie van Elements bridal.

De jurken, tops, rokken en accessoires zijn

naar eigen inzicht te combineren zodat je

zelf je eigen unieke en persoonlijke

trouwjurk kunt samenstellen. 

Er worden steeds nieuwe modellen aan 

de collectie toegevoegd, dus er is nog 

véél meer keuze in de winkel.

Laat je inspireren door alle mogelijkheden

én echte Elements bruiden. Enjoy! 

Marian



Trouwjurken 

Stijlvolle, soepel

vallende jurk met

diepe halslijn en

comfortabele

pasvorm 

Merk - 

Bianco Evento 

 



Strapless jurken met rok van chiffon of tule en een losse rok met strapless top 

Merk - JAZZ by Modeca en Bianco Evento

Trouwjurken



Trouwjurken 

Jurk met bijzondere

halslijn, open rug en

royale rok van

chiffon 

Merk -

JAZZ by Modeca

 



Merk - Randy Fenoli 

Trouwjurken

Overslagjurk met kanten

mouwen die naar wens kunnen

worden aangepast

 

Sluik vallende jurk met geplooid

bovenlijfje en dubbele bandjes

op de rug 



Trouwjurken 

Jurk met hoge hals

voor, lage rug en rok

met sleepje, gemaakt

van soepel vallend

satijn en chiffon. 

Ceintuur apart

verkrijgbaar.

Merk -

Bianco Evento 

 



Trouwjurken 

Soepel vallende

jurk met dunne

bandjes en lage

rug, gemaakt van

crêpe satijn

 

Merk -

JAZZ by Modeca

 



Strapless jurk met rok van tule

Strapless jurk met diep decolleté en rok van chiffon

Merk - JAZZ by Modeca

Trouwjurken



Trouwjurken 

Trouwjurk met

lange mouwen en

boothals met

knoopjes op de

rug.

Subtiel contrast

tussen de matte

top en zacht

glanzende rok.

 

Merk - Modeca

 



Trouwjurken
Duurzame trouwjurk met zijden

top en bijzondere lage rug. Rok

van tule en voering van zachte

bamboe

Merk - Sanyukta Shrestha 

Duurzame custom made

trouwjurk gemaakt van soepel

vallende viscose crepe stof. 

Jurk is volledig naar wens aan

te passen

Merk - Elements bridal



Trouwjurken 

Jurk met fit en flare

model. Aansluitend

op de heupen en

met een sleepje.

Gemaakt van

comfortabele

crepe satijn met

stretch.

Ceintuur apart

verkrijgbaar.

Merk -

Bianco Evento 

 



Trouwjurken met een royale rok en lage rug, gemaakt van mikado satijn

Merk - Modeca

Trouwjurken



Trouwjurken 

Stijlvolle en elegante

jumpsuit gemaakt van

crêpe satijn

Merk -

JAZZ by Modeca

 



Trouwjurken 

Trouwjurk met fit and

flare model en 

 brede halsrand 

 

Merk - Modeca

 



Rokken

Sluik vallende rok

met sleepje.

Gemaakt van

soepele en

comfortabele stof.

Merk -

Bianco Evento 



Rokken

Rok met split

gemaakt van

chiffon. Mooi in

combinatie met een

V-hals top 

Merk -

JAZZ by Modeca

 



Rok van chiffon met

ingeweven stippen,

gecombineerd met twee

verschillende kanten tops

 

Rok van tule met stip met

een brede tailleband,

gecombineerd met een

overslag blouse-top

Merk - JAZZ by Modeca 

Rokken



Rokken

Wijd vallende rok

met sleepje.

Gemaakt van satijn

en chiffon.

Optioneel te dragen

met een petticoat

eronder zodat hij

extra wijd valt.

Merk -

Bianco Evento 



Broek met diepe plooien en wijde pijpen met een toplaag van chiffon

Mooi in combinatie met een kanten top met V-hals

Merk - JAZZ by Modeca

Rokken



Rokken

Rok met bovenlaag

van tule over een

onderrok in

champagne kleur

Merk -

Bianco Evento 



Rok van tule met

gerimpelde taille,

gecombineerd met een

kanten top

 

Rok van chiffon met

gerimpelde taille,

gecombineerd met een

kanten top 

Merk - JAZZ by Modeca 

Rokken



Rokken

Rok met bovenlaag

van chiffon over een

ivoor kleur onderrok.

Ook verkrijgbaar met

een champagne

kleur onderrok.

Ceintuur apart

verkrijgbaar.

Merk -

Bianco Evento 



Rokken

Zwierige tea

length rok van

chiffon,

gecombineerd met

een zacht gebreid

truitje

Merk - 

Bianco Evento 



Blouse-top met overslag en lage rug

Merk - JAZZ by Modeca

Tops



Tops

Top van grafisch tule

met subtiele

pailletten, afgewerkt

met een kanten

bloemenrand

 

Merk - 

JAZZ by Modeca



Kanten top met V-hals en lage rug, valt mooi over de taille

Gecombineerd met een soepel vallende jurk van crepe satijn 

Merk - JAZZ by Modeca

Tops



Tops

Kanten top met

boothals en knoopjes

op de rug

Merk - 

JAZZ by Modeca



Tops

Top van gehaakt kant

met v-hals en

knoopjes op de rug.

Merk - 

Bianco Evento



Blouse-top met overslag.

Strik op het voorbeen en

bijzondere inzet van kant

op de rug. Mooi te

combineren met een jurk

met lage rug

Merk - JAZZ by Modeca 

Tops 



Tops

Los vallende top in

Ibiza style, mooi te

combineren met sluik

vallende jurken en

rokken

 

Merk - 

JAZZ by Modeca



Kanten top met boothals en knoopjes op de rug, gecombineerd met een bustier en soepele rok 

Merk - Bianco Evento

Tops



Tops

Top met kapmouwtjes

van grafisch kant

gevoerd met tule.  

Merk - 

Bianco Evento



Flowy capes van tule en

chiffon, heel mooi te

combineren met sluik

vallende jurken en rokken

Merk - JAZZ by Modeca 

Tops 



Custom made top van vintage kant. Model en stof naar wens aan te passen

Merk - Elements bridal 

Tops



Tops van guipure kant

Merk - Bianco Evento

Tops  



Tops

Blouse-top van

grafisch kant

Gecombineerd met

een sluik vallende

strapless jurk 

Merk - 

JAZZ by Modeca



Tops

Los vallende top van

guipure kant met wijd

uitlopende mouwen

en knoopjes op de

rug 

Merk - 

JAZZ by Modeca



Tops

Top van tule met

grafisch patroon

van pailletten,

afgewerkt met een

kanten rand en

knoopjes op 

de rug 

 

Merk - 

JAZZ by Modeca



Top met V-hals voor en

achter met mooi

afgewerkte halsrand

Top van zacht kant met

ronde hals en knoopjes op

de rug

Merk - Bianco Evento

Tops 



Tops van grafisch kant gecombineerd met een jumpsuit 

Merk - JAZZ by Modeca 

Tops 



Tops

Korte blouse-top van

chiffon met

vlindermouwtjes en

knoopjes op de rug 

Merk - 

JAZZ by Modeca



Blouse-top met overslag en

lage rug, gecombineerd

met een rok van tule

 

Merk - JAZZ by Modeca 

Tops 



Romantische top van zeer zacht kant met bijzondere details, gecombineerd met een strapless jurk

Merk - JAZZ by Modeca

Tops



Tops

Blousende top met

vlindermouwen,

lage rug en sluiting

met strik

 

Merk - 

JAZZ by Modeca



Fake fur stola en bontjasje, gecombineerd met een strapless jurk en royale rok van tule

Merk - Bianco Evento

Tops



Truitje met kant langs dehals en mouwen 

Kort vestje met lange mouwen en V-hals 

Merk - Bianco Evento

Tops 



Gebreide top met knoopjes

op de rug en een zachte

stola 

Merk - Bianco Evento

Tops 



Kort, los vallend model top uit eigen atelier. Model en stof naar wens aan te passen 

Merk - Elements bridal

Tops



Real bride 
Joanne

Stance fotografie

Trouwjurk van soepel vallende crepe satijn

gecombineerd met een losvallende top 



Real bride 
Dianne

Soepel vallende basic

trouwjurk

gecombineerd met

een overslag blouse-

top, beide van het

merk Modeca

Mirthe Helena

fotografie



Real bride 
Aleyna 

Totallylove fotografie

Custom made trouwjurk met bijzondere

mouwen van soepel vallende crepe

satijn met daarbij een romantische sluier



Real bride 
Wendy

Zachte zijden rok

gecombineerd met

top van exclusief

Frans kant 



Real bride 
Maureen

Jolande Alicia fotografie

Basic strapless trouwjurk met een blush kleurige rok

van tule, gecombineerd met een zachte kanten top 



Real bride 
Marijn

Custom made

trouwjurk met als

basis de rok van

moeders trouwjurk

gecombineerd

met een top van

vintage kant 



Real bride 
Taritha

Jiwa stories

Rok van soepel vallende satijn en transparante chiffon 

gecombineerd met een top van kant met fijne bloemetjes



Real bride 
Henrita

Trouwjurk in haar

lievelingskleur zacht

blauw, subtiel

zichtbaar onder het

ivoorkleurig tule en

kant 

Elsbeth fotografie



Real bride 
Seher

Totallylove fotografie

Custom made trouwjurk van zacht glanzend

satijn gecombineerd met een royale sluier 



Real bride 
Lara

Rok en top van

het merk Modeca,

waarbij de rok aan

de voorzijde korter is

gemaakt

Drent fotografie



Real bride 
Tanitha

Roanna fotografie

Stijlvolle basic trouwjurk gecombineerd met een blouse-top 

met lage rug, beide van het merk Modeca 



Real bride 
Astrid 

Trouwjurk volledig

naar wens

gemaakt van

soepel vallende

zijde met daarbij

een lange sluier



Real bride 
Desiree

Rianne fotografie 

Stijlvolle basic trouwjurk van Modeca

gecombineerd met een custom made top van exclusief kant 



Pasafspraak
Kom genieten van een

uitgebreide pasafspraak

waarbij je zelf je ideale

trouwjurk kunt samenstellen.

Reserveer jouw afspraak

eenvoudig via de online

agenda op de website van

Elements bridal

www.elementsbridal.nl 

Elements bridal by Marian 
Marian van der Leij

06-13027536

info@elementsbridal.nl

Doejenburg 202p

Maurik


