Huize Vossendel
Trouw arrangementen

Huize Vossendel

Algemene prijzen
Huur locatie | Tijdstippen | Ceremonietuin | Feesttuin
De locatie is de gehele dag exclusief voor jullie beschikbaar en jullie kunnen kiezen uit
verschillende pakketten, namelijk:
Huur Trouwlocatie tot en met tijdstip bubbels en receptie
Keuze ceremontietuin en/of feesttuin - eindtijd 18.00 uur
Huur Trouwlocatie tot en met tijdstip diner
Beide tuinen - eindtijd 20.00 uur
Huur trouwlocatie tot en met tijdstip avond
Beide tuinen - eindtijd 22:00 uur
Huur Bruidssuite van 12:30u tot de volgende ochtend 11:00u - incl. ontbijt
Suite is op dit moment in aanbouw

€ 1.550,00
€ 1.950,00
€ 2.350,00
€ 330,00

Standaard bij de huur van onze tuin(en)
In de tuin staat een Luxe (sailcloth)tent met basis sfeeraankleding en verlichting. De basis
inrichting zoals aanwezige geluidsapparatuur, twee ceremoniestoelen een ceremoniedesk voor
de huwelijksvoltrekking, zo’n 80 rieten stoelen, een tiental lage bistrotafels en zes statafels met
grijze rok zijn aanwezig en plaatsen wij voor jullie onder de tent en in de tuin. Ook zijn er witte
parasols beschikbaar.
Als backup bij minder mooi weer of bij extreem warm weer, hebben we twee stertenten van ca.
13m doorsnede voor jullie beschikbaar.
Deze dag hebben jullie een prachtige bruidskamer met serre voor jullie twee ter beschikking. Ook
gedurende de dag is dit de plek voor jullie waar jullie je af en toe even kunnen terugtrekken om
een rustmomentje te pakken of om je bijvoorbeeld om te kleden.
Wij assisteren jullie en de door jullie geregelde partijen met het inrichten van de tuin, en
onderhouden het contact met jullie ceremoniemeester gedurende de dag, zodat jullie een
zorgeloze en bijzondere huwelijksdag gaan meemaken!
Het maximaal aantal gasten inclusief bruidspaar bij Huize Vossendel is 100 personen. De eindtijd
op onze locatie is 22.00 uur.
Willen jullie een uitgebreidere invulling dan de standaard, dan hebben wij voor jullie drie soorten
arrangementen uitgelicht.
Jullie buitengewone belevenis verdient een bijzondere locatie!

Huize Vossendel

Bijzonder trouwen
Fotoshoot | Ontvangst | Ceremonie | Fotomoment | Receptie
Ceremonietuin / Feesttuin
Ceremonietuin
Ceremonietuin
Ceremonietuin / Feesttuin
Feesttuin

12:00 - 13:00 uur
13:30 - 14:00 uur
14:00 - 15:00 uur
15:00 - 17:30 uur
17:30 - 18:00 uur

Fotoshoot
Ontvangst
Ceremonie
Receptie & Borrel
Foto's

De grote dag
Deze dag draait om jullie!
De gasten worden ontvangen met koffie, thee, frisdranken en diverse sappen.
Vervolgens begeleiden wij iedereen naar de oprijlaan of naar de tuin bij het landhuis onder de schaduw
van de bomen, waar zij jullie als bruidspaar verwelkomen. Een mooi verrassingseffect als jullie aan
komen rijden of als jullie uit het landhuis komen en naar de gasten lopen. De trouwplechtigheid vindt
vervolgens plaats in de ceremonietuin.
Na het JA-moment is hét moment voor de bruidstaart en wordt er getoost met bubbels. Dit kan in de
ceremonietuin of in de mooi aangeklede feesttuin. Vervolgens wandelt iedereen relaxed richting de
feesttuin die alle ruimte en mogelijkheid biedt voor een feestelijke receptie. Dan worden er diverse
dranken en borrelhapjes naar keuze geserveerd. Na de felicitaties is er voor jullie en de gasten
voldoende tijd voor foto’s met jullie gasten en een informele borrel in de feesttuin.

Kostenindicatie
Op basis van 30 daggasten en receptiegasten
De kosten voor het arrangement "Bijzonder trouwen" bedragen ca. € 3.350,00
Het arrangement is inclusief:
huur locatie
eettafels en stoelen
30 witte weddingchairs
Ontvangst met koffie / thee en sappen
Toast met glas prosecco
Borrelen
Luxe borrelplank of gesorteerde bittergarnituur
cateringmaterialen en personeelskosten (koelwagen, bar, mastiek en toebehoren)
Als jullie ervoor kiezen de bruidssuite te boeken komt dat op een bedrag van €330,00
Tijdens het offerte traject zullen de precieze kosten bepaald worden.
Jullie buitengewone belevenis verdient een bijzondere locatie!

Huize Vossendel

Relaxed & Culinair trouwen
Fotoshoot | Ontvangst | Ceremonie | Receptie | Fotomoment | Borrel | Culinair diner

Ceremonietuin / Feesttuin
Ceremonietuin
Ceremonietuin
Feesttuin
Feesttuin

12:00 - 13:00 uur
13:30 - 14:00 uur
14:00 - 15:00 uur
15:00 - 18.00 uur
18:00 - 20.00 uur

Fotoshoot
Ontvangst
Ceremonie
Receptie & Borrel & Foto's
Culinair diner

De grote dag
Deze dag draait om jullie!
De gasten worden ontvangen met koffie, thee, frisdranken en diverse sappen.
Vervolgens begeleiden wij iedereen naar de oprijlaan of naar de tuin bij het landhuis onder de
schaduw van de bomen, waar zij jullie als bruidspaar verwelkomen. Een mooi verrassingseffect als
jullie aan komen rijden of als jullie uit het landhuis komen en naar de gasten lopen. De
trouwplechtigheid vindt vervolgens plaats in de ceremonietuin.
Na het JA-moment is hét moment voor de bruidstaart en wordt er getoost met bubbels. Dit kan in
de ceremonietuin of in de mooi aangeklede feesttuin. Vervolgens wandelt iedereen relaxed
richting de feesttuin die alle ruimte en mogelijkheid biedt voor een feestelijke receptie. Dan worden
er diverse dranken en borrelhapjes naar keuze geserveerd. Na de felicitaties is er voor jullie en de
gasten voldoende tijd voor foto’s met jullie gasten en een informele borrel in de feesttuin.
Ondertussen is de chef-kok met zijn team druk bezig in zijn buitenkeuken om een heerlijk
driegangendiner of proeverijmenu voor te bereiden. Het diner wordt afgesloten met koffie, thee en
een mooie selectie van bonbons. Na afloop kunnen jullie en jullie gasten relaxed nagenieten van
een mooie dag.

Jullie buitengewone belevenis verdient een bijzondere locatie!

Huize Vossendel

Relaxed & Culinair trouwen
Fotoshoot | Ontvangst | Ceremonie | Receptie | Fotomoment | Borrel | Culinair diner

Kostenindicatie
Op basis van 30 daggasten en dinergasten
De kosten voor het arrangement "Relaxed & Culinair" bedragen ca.

€ 5.500,00

Het arrangement is inclusief:
huur locatie
eettafels en stoelen (4 rechte tafels en 30 houten stoelen)
30 witte weddingchairs
Ontvangst met koffie / thee en sappen
Toast met glas prosecco
Dranken arrangement daggasten
Luxe borrelplank
3-gangen diner
koffie / thee bonbon likeur
cateringmaterialen en personeelskosten (cateringttenten, koelwagen, bar, mastiek en toebehoren)

Als jullie ervoor kiezen de bruidssuite te boeken komt dat op een bedrag van €330,00
Tijdens het offerte traject zullen de precieze kosten bepaald worden.

Jullie buitengewone belevenis verdient een bijzondere locatie!

Huize Vossendel

Volledig verzorgd trouwen
Fotoshoot | Ontvangst | Ceremonie | Toast | Borrel | Fotomoment | Diner | Avondborrel

Ceremonietuin / Feesttuin
Ceremonietuin
Ceremonietuin
Ceremonietuin / Feesttuin
Feesttuin
Feesttuin

12:00 - 13:00 uur
13:30 - 14:00 uur
14:00 - 15:00 uur
15:00 - 17:00 uur
17:00 - 20:00 uur
20:00 - 22.00 uur

Fotoshoot
Ontvangst
Ceremonie
Borrel & Fotomoment
Culinair diner
Avondborrel

De grote dag
Deze dag draait om jullie!
De gasten worden ontvangen met koffie, thee, frisdranken en diverse sappen.
Vervolgens begeleiden wij iedereen naar de oprijlaan of naar de tuin bij het landhuis onder de
schaduw van de bomen, waar zij jullie als bruidspaar verwelkomen. Een mooi verrassingseffect als
jullie aan komen rijden of als jullie uit het landhuis komen en naar de gasten lopen. De
trouwplechtigheid vindt vervolgens plaats in de ceremonietuin.
Na het JA-moment is hét moment voor de bruidstaart en wordt er getoost met bubbels. Dit kan in
de ceremonietuin of in de mooi aangeklede feesttuin. Vervolgens wandelt iedereen relaxed
richting de feesttuin die alle ruimte en mogelijkheid biedt voor een feestelijke receptie. Dan worden
er diverse dranken en borrelhapjes naar keuze geserveerd. Na de felicitaties is er voor jullie en de
gasten voldoende tijd voor foto’s met jullie gasten en een informele borrel in de feesttuin.
De avond breekt aan en dan kan iedereen aanschuiven voor een heerlijk diner. Het diner zal
bestaan uit een driegangendiner of een proeverijmenu. Wanneer iedereen uitgegeten is, is er voor
jullie de mogelijkheid om je even lekker op te frissen of nog even om te kleden voor het een
heerlijke avondborrel.
Deze avond serveren wij diverse dranken en koude en lekkere borrelhapjes. De avond wordt
afgesloten met een heerlijke snack zodat de gasten helemaal voldaan weer richting huis kunnen
gaan.

Jullie buitengewone belevenis verdient een bijzondere locatie!

Huize Vossendel

Volledig verzorgd trouwen
Fotoshoot | Ontvangst | Ceremonie | Toast | Borrel | Fotomoment | Diner | Avondborrel

Kostenindicatie
Op basis van 30 daggasten en dinergasten & 100 feestgasten
De kosten voor het arrangement "Volledig verzorgd" bedragen ca.

€ 10.500,00

Het arrangement is inclusief:
huur locatie
eettafels en stoelen (4 rechte tafels en 30 houten stoelen)
30 witte weddingchairs
Dansvloer 5x5m
Ledverlichtte statafels
Ontvangst met koffie / thee en sappen
Toast met glas prosecco
Borrelgarnituur
Dranken arrangement daggasten
Luxe zoutjes en nootjes
3-gangen diner
Borrelen tot einde diner
Drank en hapjes arrangement
avondsnack
cateringmaterialen en personeelskosten (cateringttenten, koelwagen, bar, mastiek en
toebehoren)
Als jullie ervoor kiezen de bruidssuite te boeken komt dat op een bedrag van €330,00
Tijdens het offerte traject zullen de precieze kosten bepaald worden.

Jullie buitengewone belevenis verdient een bijzondere locatie!

Huize Vossendel

Gemeentelijke informatie
Huize Vossendel is een officiële Trouwlocatie en valt onder gemeente Duiven. Voor het laten
voltrekken van een huwelijk op een Trouwlocatie in de gemeente Duiven hanteren zij de volgende
tarieven (bekijk de actuele prijzen op https://www.duiven.nl/regel-uw-trouwdag)

Maandag t/m vrijdag 10.00 tot 17.00 uur
Maandag t/m vrijdag 17.00 tot 22.00 uur
Zaterdag & Zondag
Daarbij komen de kosten van huwelijk op locatie
Verzoek benoeming buitengewoon ambtenaar burgelijke stand

€
€
€
€
€

324,00
393,00
674,00
103,00
103,00

Jullie buitengewone belevenis verdient een bijzondere locatie!

