Trouwambtenaar

Maaike Caris

“Voor ieder bruidspaar lever ik maatwerk”
Heeft u er altijd van gedroomd om te trouwen in dat leuke theater waar u uw partner heeft ontmoet?
In het restaurant waar u voor het eerst samen dineerde? In het park waar u elkaar die ene memorabele
kus gaf? Buiten, gezeten aan lange tafels, op dat romantische landgoed in de Dordogne? Of gewoon
thuis, als verrassend begin van uw spetterende feest? Helaas is dat in de meeste gemeenten niet
mogelijk. Toch kunt u uw droom realiseren als u daar de juiste persoon voor vindt. Uitermate geschikt
daarvoor is Maaike Caris, beëdigd trouwambtenaar, die zowel heterostellen als paren van hetzelfde
geslacht in de echt kan verbinden op elke gewenste locatie en ieder tijdstip in Nederland of daarbuiten.
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Meer informatie? Zie www.maaiketrouwt.nl
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