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Hoe kies je jouw trouwjurk?

Je droomt er stiekem al een hele tijd van, maar eindelijk is het zover: je bent ten
huwelijk gevraagd door jouw allerliefste schat! Het is nog steeds moeilijk te geloven
maar jullie gaan elkaar het ja-woord geven, jullie gaan trouwen! Vanaf nu mag je jezelf
een bruidje noemen, daar droomt toch ieder meisje van? Zodra je verloofd bent kan je
vast niet wachten om op zoek te gaan naar je droomjurk! Iedere bruid zal het beamen:
een trouwjurk uitzoeken is spannend en fantastisch. Al is de zoektocht lang niet altijd
eenvoudig. Wij vertellen je alles wat je moet weten vóór je begint met de zoektocht
naar je trouwjurkt...







Hoe begin je de zoektocht
 naar je droomjurk? 

Lees hier alle tips & tricks die je 
moet weten als je de bruidsjurk 

van je dromen gaat zoeken.





Misschien fantaseer je al van kleins af aan over je trouwjurk, maar misschien heb je er
nog nooit over nagedacht. Hoe dan ook, oriënteer je allereerst goed en kijk welke
bruidsjurken je wel en niet aanspreken. 
Het begint al bij het nadenken over wat voor trouwjurk je juist wilt. Er zijn namelijk
zoveel stijlen om uit te kiezen, om nog maar te zwijgen over het aantal kleuren,
materialen, soorten en de talloze mogelijkheden die kunnen worden toegepast. Het
spreekt voor zich dat je voor een jurk kiest die past bij jouw persoonlijkheid en de stijl
van jouw trouwfeest. Wanneer je jezelf een idee hebt gevormd van welke richting je uit
wilt, kun je gericht op zoek gaan naar een jurk die qua look and feel op jouw wensen
aansluit. Tijdens jouw zoektocht zul je als snel merken dat er heel wat trouwjurken zijn
die jouw hart sneller doen slaan. Toch is de ultieme trouwjurk om te dragen op jullie
grote dag die ene jurk waar je op slag verliefd op wordt. Een trouwkleed is al enige tijd
niet meer zo klassiek, heel wat ontwerpers slagen tegenwoordig een van de vele
moderne paden in en verrassen heel wat bruidjes met unieke, trendy creaties.
Bruidsjurken met modieuze accenten, originele details en originele materiaalkeuzes
worden alsmaar populairder. Ook de kleurrijke bruidsjurk wint alsmaar aan
populariteit. Zo heb je bijvoorbeeld de keuze uit zacht roze of eerder strak zwarte
bruidsjurken. Maar ook meerkleurige jurken vormen allang geen uitzondering meer in
de bruidsmode. 

Waar begin je met de zoektocht naar je trouwjurk?







Wanneer begin je met het zoeken naar je trouwjurk?

Als je eenmaal een idee hebt van jouw ideale droomjurk, wanneer is dan hét moment
om trouwjurken te gaan passen? De ontwerpers hebben verschillende levertermijnen.
Daarom raden we aan om 10 à 12 maanden voor de huwelijksdatum te beginnen met je
zoektocht. Dan heb je de jurk sowieso op tijd in huis, ook als je de perfecte jurk niet
meteen kunt vinden.

 8 tot 10 maanden voor de bruiloft wordt het echt wel tijd om je jurk te bestellen. De
levertijd bedraagt doorgaans 5 à 7 maanden. want vaak zit er een aantal maanden
levertijd op trouwjurken. Good to know! Indien er absoluut geen tijd meer is, en je
droomjurk hangt bij mij in de winkel in jouw maat, kan deze ook gekocht worden. Bij
bepaalde ontwerpers zijn ook spoedbestellingen mogelijk. 

De juiste trouwjurk brengt jouw mooiste droom 
tot leven…

https://www.theperfectwedding.nl/artikelen/3687/trouwjurk-passen


Wil je 1 van deze prachtige  trouwjurken passen? Maak hier je
afspraak om de winkel voor jou alleen te hebben en coronaproof
te passen

https://figen.be/plan-jouw-pasafspraak/






Natuurlijk wil je ook rekening houden met wat je toekomstige mooi vindt. Probeer je
partner stiekem uit te horen over wat hij of zij wel en niet mooi vindt qua modellen,
kleuren en bewerkingen. Als hij een rode trouwjurk afschuwelijk vindt, moet je
misschien toch iets anders overwegen als je echt die bewonderende blik wilt zien. Ja,
je trouwjurk is jouw keuze, maar hoe zou jij het vinden als hij trouwt in een
pimpelpaars clownspak met roze stippen? Dat bedoelen we… Zoek dus een bruidsjurk
uit die ook bij je aanstaande past.

Welke trouwjurken vind je toekomstige mooi?

Styled shoot:

Wedding & elopement photographer:
www.laclicphotography.com

Models: Stephanie Bex & Marie Sol
Flowers: Tout en Fleurs

Hair: Carte Blanche Kapsalon
MUA: Marie Sol

Jewelry creations: Britt Vandermeulen

https://www.laclicphotography.com/
https://www.instagram.com/stephanie.bex/
https://www.instagram.com/mariesol____/
https://www.toutenfleurs.store/
https://www.instagram.com/carte_blanche_kapsalon/
https://www.instagram.com/mariesol____/
https://www.brittvandermeulen.be/




Tip! Neem een kijkje op de website van de bruidsmodezaken en
neem screenshots van de foto's je mooi vindt. Altijd handig om te
beginnen met het passen.



www.Figen.be

In tijden van Corona werken we uitsluitend op afspraak. 
Vertrouw vooral op je eigen buikgevoel tijdens het passen.

https://figen.be/
https://figen.be/plan-jouw-pasafspraak/




Pasmodellen van 36 tem 52 in de winkel.
Bestelbare maten 32 tem 60



Welke maten bieden jullie aan?

De samples in de winkel zijn in verschillende maten, van 36 tot maat 46. En voor de
curvy brides van maat 46 tot 54. Heel wat jurken kunnen in plussize ook besteld
worden, maar ook in maten 32 of 34. Bij vragen neem zeker contact op met ons. Om
een zo groot mogelijk assortiment aan jurken te kunnen bieden, hebben we van elk
jurk maar 1 maat op stock.







Waar koop je een trouwjurk?









Zoek een bruidsmodewinkel welke bij jouw smaak past. In sommige bruidsmodezaken
vragen ze je om van tevoren een afspraak te maken zodat ze alle tijd voor je hebben;
houd hier rekening mee. Geef in de bruidswinkel aan wat voor trouwjurk je zoekt.

https://figen.be/plan-jouw-pasafspraak/










Ga voor een goede kwaliteit bruidsjurk

Bedenk vooraf wat je maximaal uit wilt geven voor een trouwjurk. Pas geen jurken die
boven jouw budget vallen, dan kun je alleen maar teleurgesteld worden. Koop ook
never een trouwjurk via Internet. De materialen zijn van slechte kwaliteit en de
pasvorm sluit nooit mooi aan. Ook in reguliere bruidsmodezaken zijn jurken te vinden
voor ieder budget en dan weet je tenminste zeker dat je een jurk van goede kwaliteit
hebt die aangepast wordt aan jouw wensen en lichaam!

Wat kost een jurk bij Figen Bruidsmode?
 

Wij bieden een ruime keuze aan modellen, waarvan de prijzen variëren per merk. De
prijs hangt doorgaans af van de ontwerper. De prijzen liggen tussen € 1150 & € 3000. 
 Er zijn ook altijd aantal jurken die uit de collectie gaan aan bepaalde kortingen. Deze
kan je terugvinden op de pagina stockverkoop. Als je een maximumbudget hebt, laat
ons dit dan weten in je mail of tijdens je pasbeurt.

 



Welke stijl trouwjurk zoek je?

De juiste trouwjurk brengt jouw mooiste droom 
tot leven…



Wat voor trouwjurk past bij jou en de locatie en welke bruidsjurk past bij jouw figuur?
Ook hier moet je over nadenken. Een bruidsjurk met een sleep van drie meter past
bijvoorbeeld niet bij een strandfeest. Bedenk dus hoe de bruiloft eruit zal zien en wat
voor jurk daarbij past. Denk ook alvast na over het totaalplaatje: wil je wel of geen
sleep, wat voor soorten stof voor je bruidsjurk vind je mooi, heb je speciale accessoires
of sieraden die je wil dragen? Als je hier van tevoren over nadenkt, wordt het zoeken
makkelijker omdat sommige opties al weg vallen! 

https://www.theperfectwedding.nl/artikelen/35/welke-trouwjurk-past-figuur
https://www.theperfectwedding.nl/blog/29/soorten-stof-bruidsjurk




Wees niet onzeker als je uiteindelijk met een totaal andere jurk de winkel uitgaat dan
dat je in eerste instantie in gedachten had, dit gebeurt véél vaker dan je denkt!











Laat alle vooroordelen los tijdens het passen van de trouwjurk. Als de verkoopster je
vraagt om een bruidsjurk te proberen, doe het! Ook als het met deze trouwjurk niet
meteen love at first sight is. De verkoopster heeft er vaak een goede kijk op en wat heb
je te verliezen? Ook als je dé bruidsjurk hebt gevonden, denk er dan alsnog een dag
over na. Zo weet je zeker dat je je niet laat meeslepen door de emoties van het
moment.

Keep an open mind



Pas meerdere trouwjurken







Ook al is het bij de eerste jurk die je aantrekt liefde op het eerste gezicht, pas toch
meerdere bruidsjurken om er zeker van te zijn dat dit écht de jurk is waarin je wilt
trouwen.
Elke trouwjurk die je als eerste aantrekt zal geweldig zijn, omdat je jezelf nog nooit in
zo’n mooie bruidsjapon gezien hebt en het de eerste keer is dat je jezelf echt ziet als
‘bruid’. Pas daarom altijd meerdere jurken en luister naar het personeel van de
bruidsmodewinkel; zij hebben er verstand van en weten wat er bij jouw figuur past.
Passen kan immers nooit kwaad!



Geniet van de zoektocht 
je trouwjurk!



Heb je jouw jurk gevonden? Good for you! Ga met de mensen van de
bruidsmodewinkel om de tafel zitten en bespreek al jouw wensen. Zijn er bijvoorbeeld
aanpassingen die je in de jurk doorgevoerd wil zien? Zijn er details die je er per se op
terug wilt zien? Op het moment dat je dit van te voren bespreekbaar maakt, weet je
zeker dat jouw jurk wordt zoals je dat in gedachten hebt.
Geniet ervan!
Hoe dan ook: de zoektocht naar een trouwjurk is een hele leuke ervaring. 

Bespreek jouw aanpassingen



Neem een kijkje op mijn website voor meer inspiratie
www.figen.be

http://www.figen.be/




97 à 98% van de foto's op de website 
hangen in de rekken...

http://www.figen.be/


Moet ik een afspraak maken?

De zoektocht naar jouw droomjurk moet voor jou zo mooi en uniek mogelijk zijn.



Zodat u ongestoord onze trouwjurken kunt passen. En om je zo goed mogelijk van
dienst te kunnen zijn, werk ik uitsluitend op afspraak. Je kunt je afspraak hier maken.
Heb je inspiratie nodig? Neem nog even een kijkje op de website naar de jurken we

hebben in de winkel.

https://figen.be/plan-jouw-pasafspraak/


Wie neem ik best mee naar mijn afspraak?

Wij raden aan om mensen mee te nemen die jou het beste kennen en met wie je deze
bijzondere moment wilt delen. Op dit moment (door covid maatregelen) mag je 3
persoon meenemen.
Daarnaast, hoe meer mensen je meeneemt, hoe onzekerder het jou zal maken. Met de
beste bedoeling wil iedereen zijn zeg doen (en elk heeft zijn/haar smaak). En dat zal
jou alleen nog meer doen twijfelen. En het zal voor jou moeilijker worden om je op je
eigen smaak te concentreren. Je eerste keuze is gewoonlijk de beste keuze. Die
zekerheid sterkt je zelfvertrouwen en dat straal je uit op je grote dag! 



Zit je met bepaalde vragen? Bel even op het nummer 
0485 601 735 of mail gerust naar info@figen.be

















We hebben ook een klein assortiment aan
 gekleurde trouwjurken

https://figen.be/gekleurde-trouwjurken/


Rood, blauw, zwart,... verschillende gekleurde trouwjurken

https://figen.be/gekleurde-trouwjurken/


Geen fan van wit, ivoor of fel gekleurde trouwjurken? Dan hebben we ook oud roze,
champagne kleur, of cappuccino kleurige trouwjurken.





Denk ook aan accessoires
 

De dag waarop je trouwt is een dag om nooit te vergeten. Je verbindt jouw liefde voor
eeuwig aan deze van jouw partner in het bijzijn van jullie families, vrienden en
kennissen. Als bruid en bruidegom staan jullie een hele dag in het middelpunt van
ieders belangstelling. Je wilt er op die dag dan ook op je best uitzien als bruid voor
jouw bruidegom, en natuurlijk ook voor de andere mensen. Bruidsjurken zijn heel erg
mooi, maar om het plaatje van de meest prachtige bruid helemaal compleet te maken
zijn er nog enkele essentials nodig. Denk tijdens jouw zoektocht naar de ideale
bruidsjurk ook aan bruidsaccessoires. Jouw jurk zal pas helemaal tot zijn recht komen
als jouw look compleet is met bijpassende bruidsschoenen, een prachtig setje
bruidsjuwelen en een handtasje om wat kleine zaken in kwijt te kunnen. Uiteraard dien
je ook te denken aan accessoires waarmee jouw haar tot een mooi en feestelijk
bruidskapsel kan herleid worden.



Zie meer op de website onder menu trouwjurken - accessoires

https://figen.be/


Wat zeggen andere bruidjes over 
Figen Bruidsmode...

 Lieve Figen,
Ik kan geen woorden vinden om te

omschrijven hoe dankbaar ik ben dat
ik bij jou de perfecte jurk heb
gevonden. Ik was mijn -toen

toekomstige- man al enkele maanden
aan het plagen: “Mijn jurk is echt zó

mooi!”, en of hij van zijn sokken
geblazen is! Bedankt voor de goede

begeleiding en gezellige babbels,
mede dankzij jou hebben we nog meer

genoten van deze prachtige, ónze
mooiste dag!

Lieve groetjes,
Anja

"Liefste Figen,
Ik wil je nog eens ontzettend hard bedanken voor het
prachtige trouwkleed die ik bij jou heb kunnen kopen.
Je hebt prachtige trouwjurken die exclusief zijn en dit

leidde tot mijn droomjurk die ik altijd heb willen hebben en
waarmee ik mijn allermooiste dag heb beleefd.

Alle volgende vrouwen die ik ken die gaan trouwen raad ik
uw winkel aan!

Je hebt een fantastische keuze van stijl, geeft het perfecte
advies en bent zo immens vriendelijk!

Nog eens dankjewel!!!
Met vriendelijke groeten

Emely"



Dag Figen
Zoals beloofd stuur ik jou graag enkele foto’s van onze

trouwdag op 23 juli 2021.
Je mag deze zeker ook gebruiken indien gewenst.

Nogmaals bedankt voor het helpen in de zoektocht naar
mijn trouwkleed.

Graag laat ik jou weten dat ik en mijn mama genoten
hebben van de leuke babbels 

Maar zeker ook van de goede service, ongedwongen sfeer
in de winkel, eerlijke mening en last-minute mogelijkheid

om het kleed in te nemen! 
Groetjes
Amber

Dag Figen,
Zoals beloofd al enkele fotootjes van onze trouw. Ik heb mij
zo ontzettend goed gevoeld in mijn bruidsjurk en heel veel

complimentjes gekregen over de jurk.
Heel erg bedankt voor de goede service, alle tips en hulp!

Met vriendelijke groeten,
Julie VdB



Dag Figen
Bij deze wil ook ik jou graag bedanken nu onze

trouw achter de rug is.
Ik wist niet helemaal wat ik wou toen ik in jouw
winkel binnenstapte maar 1.5 uur later had ik bij
mijn eerste pasbeurt toch al mijn jurk gekozen.

En wat voor een… Die avond bleek dat ik ook nog
eens mijn man zijn favoriete jurk op jouw website

had gekozen, mijn geluk kon niet op.
Ook de verdere pasbeurten verliepen heel vlot en

tussendoor kon ik je steeds iets vragen, geen vraag
was te veel.

De dag van onze trouw kreeg ik heel wat
complimenten, het was helemaal af. Dus bij deze

nogmaals een dikke merci!
Vele groetjes

Evy

Dag Figen, ik wil je graag
nogmaals bedanken voor de hulp

bij het zoeken van mijn
droomjurk!  Het was de beste

beslissing ooit om bij jou langs te
komen op zoek naar een jurk.

Iedereen was super enthousiast
en ikzelf voelde me fantastisch!
Onze dag kon niet mooier zijn.

Nikita

Meer op de website  

https://figen.be/klanten/


Maak vrijblijvend een afspraak om samen op zoek te gaan naar jouw
droomjurk

Hey Figen
Zoals beloofd, hierbij enkele foto’s van onze

perfecte dag. Iedereen vond de bruidsjurk van bij
jou écht oprecht prachtig!

Zo zeiden ze onder meer dat het sexy en toch
heel stijlvol was; dat ik net een echte prinses was;

dat ik leek op Pippa Middleton; het perfecte
plaatje, enzovoort…

Het was ook pas bij het bekijken van onze eigen
trouwfoto’s dat ik zelf nog meer overtuigd was
hoe mooi de jurk wel is, met prachtige details!

En dan nog te zeggen dat jij ze aan mij had
voorgesteld, zonder dat ik ze uit uw rekken had

gekozen!
Ik heb je winkel dan ook zeker aangeraden aan

iedereen 
Dikke merci nog eens!

Groetjes Merel

Een kleine preview van mijn winkel, is maar een deel van mijn winkel en maar
een klein deel van de jurken hier hangen

https://figen.be/plan-jouw-pasafspraak/

