
The Wedding Experience

De mooiste dag van jullie leven komt eraan. De to do lijst  is lang, er moet veel 
geregeld worden om deze dag tot in de kleinste details te plannen. Van locat ie 
tot de band, van de catering tot de kleding. Alles draagt bij aan het grote feest. 
En nu je dit  aan het lezen bent, denk je waarschijnlijk aan de kleding van de 
bruidegom en hoe jij, of je aanstaande eruit  ziet. 

René  Bespoke Tailoring is het adres waar het uitzoeken en aanmeten van een 
trouwpak een echt feest is.

A perfect wedding...

...is all about the details



"Mijn naam is René  Schaap en ik verzorg al jaren de 
aankleding voor bruidegommen, vaders en getuigen. 
En als ik iets geleerd heb de afgelopen jaren is dat alle 
kleine details in pakken en shirts  de dag kleuren tot 
een perfecte trouwdag." 

Wel  het plezier...

...niets van de stress

De Wedding Experience is speciaal bedoeld voor jullie, voor elk aanstaand 
bruidspaar die alle details goed geregeld wil hebben. Ik neem alle zorgen uit  jullie 
handen en we maken van het uitzoeken van de stoffen, de keuze van de modellen 
en het passen, een echt feest je.



The Wedding Experience...

...een belevenis op zich

Wellicht denken jullie aan meer dan 1 pak, misschien ook voor de getuigen en 
voor de vaders van de bruid en bruidegom. Een heel geregel om al die mensen bij 
elkaar te krijgen. Ik neem dit  met alle plezier van jullie over. Ik zoek de datum 
waarop iedereen kan. Of dit  nu overdag of ?s avonds is, door de week of in het 
weekend. 

Onder het genot van een fijne fles bubbels neem ik jullie alvast mee naar de 
grote dag, hoe het eruit  gaat zien, wat we allemaal kunnen doen en wat we beter 
kunnen laten. 

Dan kiezen we alle details, van kleurschema?s en st ijl tot  stoffen en borduursels. 
Ik neem de maten op en bespreek samen hoe de bruidegom of de getuigen het 
pak het liefst  draagt. 



Maak het persoonlijk...

...je bent uniek

Jullie halen alles uit  de kast om van de grote dag een unieke dag te maken, dus 
het is logisch dat jullie pakken net zo uniek zijn. 

Niet alleen kun je kiezen uit  een brede collect ie stoffen en st ijlen, we kunnen ook 
de voeringen en st iksels uitzoeken in de kleuren van jullie trouwthema. 

Vrijwel alles is mogelijk, denk aan jullie trouwdatum geborduurd in het jasje, een 
zakje waar jullie getuige de ringen in kan bewaren of misschien een extra grote 
binnenzak voor alle enveloppen. 

"Ik behandel elk pak alsof het mijn eigen is. Als het niet 
aan mijn standaarden voldoet, voldoet het ook niet 
aan de wensen van mijn klanten."

Omdat al mijn pakken en shirts perfect op maat gemaakt worden, kan ik jullie 
garanderen dat de bruidegom, de getuigen, maar ook de vader met een gezellig 
buikje, er geweldig uitzien. Ik leid jullie door het hele proces van het kiezen en 
ontwerpen, de gebruiken en et iquette, de mode en jullie wensen. 

Jullie kunnen kiezen uit  duizenden stoffen, kleuren, st ijlen en modellen om zo 
het perfecte trouwpak te ontwerpen. 

Met ruim 20 jaar ervaring in de wereld van het maatpak heb ik al vele 
bruidegommen mogen helpen aan een perfect maatpak. Mijn maatpakken zijn 
helemaal bespoke, dat betekent dat het helemaal op maat gemaakt is, volgens 
jouw wensen, en niet alleen op maat is afgewerkt.



Testimonials...

Jam es Lo - "Zeer  
t evreden!"

Mat t i js de Graaf f  - "Alleen 
m aar  com plim ent en 

gekregen!"

Koer t  Schout en - Een 
per fect e st of  voor  een 

per fect e dag!"

Pet er  Scheele - "Het  zit  
als gegot en!"



...en tot slot

Ik heb een cadeau voor jullie als dank dat ik jullie mag helpen jullie trouwdag tot een 
succes te maken.

Ik geef iedere bruidegom  die bij mij een trouwpak koopt een maatshirt  cadeau!

Bel gerust voor meer informatie of het maken van een afspraak. Ik sta je graag te 
woord.

Met hartelijke groet,

René Schaap
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