Huize Vossendel
Jullie huwelijk verdient een unieke locatie

Staat trouwen in een prachtige en romantische ceremonietuin op jullie verlanglijstje?
Dan zijn jullie bij Huize Vossendel aan het juiste adres.
Gesitueerd in het prachtige natuurgebied De Waay in de regio De Liemers op onze locatie Huize Vossendel met de
ceremonietuinen aan het water, kunnen jullie ervan op aan dat wij met de meest mogelijke zorg en aandacht jullie dag tot
in de puntjes gaan verzorgen.
In onze tuinen kunnen jullie terecht voor de huwelijksvoltrekking én een mooie dag en avond beleven!
Het aansnijden van de bruidstaart, proosten met bubbels, een sfeervolle receptie, diner of borrelmoment behoort allemaal
tot de mogelijkheden.
Wij werken samen met plaatselijke cateraars. Als jullie je eigen professionele cateraar mee willen nemen, behoort dat
zeker ook tot de mogelijkheden.
Buiten in de huwelijkstuin onder de schaduw van de bomen is dé plek voor de huwelijksvoltrekking.
Deze dag hebben jullie een prachtige bruidskamer met serre voor jullie twee ter beschikking.
Van hieruit zien jullie de gasten de tuin binnen druppelen terwijl zij jullie niet zien én jullie als bruidspaar een verrassende
entree kunnen maken!
Ook gedurende de dag en avond 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.
In de tuin staat een prachtige sfeervolle tent waaronder en waaromheen de bruiloft gevierd kan worden. Deze kan naar
wens in elke stijl en sfeer aangekleed worden door jullie zelf of door bijvoorbeeld een stylist.
Een festival bruiloft, Italiaanse, Mediteriaanse of IbizaStijl? Het past allemaal in onze tuin met luxe tent aan het water!

Trouwen op een
unieke locatie

Kortom, een betoverende locatie om de liefde te vieren, dat is wat Huize Vossendel jullie biedt!
Wij staan voor jullie klaar en verzorgen voor jullie een liefdevolle en onvergetelijke dag!
Een liefdevolle groet van
Eugène & Mariëlle Stolk
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Trouw arrangementen
Huur locatie | Tijdstippen | Ceremonietuin | Feesttuin

Standaard bij de huur van de tuin(en)
In de feesttuin staat een luxe (sailcloth)tent met basis sfeeraankleding en -verlichting. De basis inrichting zoals een
geluidsbox, 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 champagnekleurige 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
en avond 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!

Trouwen op een
unieke locatie

Het maximaal aantal gasten inclusief bruidspaar bij Huize Vossendel is 100 personen.
De eindttijd op onze locatie is 22.00 uur.
Willen jullie een uitgebreidere invulling dan de standaard, dan hebben wij voor jullie drie soorten arrangementen
uitgelicht
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Trouw arrangementen

Arrangement 1

Bijzonder trouwen

Arrangement 2

Arrangement 3

Relaxed & Culinair trouwen

Volledig verzorgd trouwen
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Bijzonder trouwen
Fotoshoot | Ontvangst | Ceremonie | Fotomoment | Receptie

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.

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

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.

Trouwen op een
unieke locatie

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.
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Volledig verzorgd trouwen
Fotoshoot | Ontvangst | Ceremonie | Toost | Borrel | Fotomoment | Diner | Avondborrel

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.

Trouwen op een
unieke locatie

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 gezellige borrelavond.
Het avond gaat van start! 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.
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Praktische informatie
Sfeer
Respect the vibe!
Het belangrijkste punt op Huize Vossendel. Wij vragen jullie om de landelijke sferen die onze locatie zo bijzonder
maken te respecteren. De huisregels en andere belangrijke zaken staan verwoord in de algemene voorwaarden
die in de offerte of opdrachtbevestiging zijn opgenomen.
Het is als opdrachtgever jullie verantwoordelijkheid dat jullie gasten (middels de ceremoniemeester) en
leveranciers op de hoogte zijn van de regels uit de algemene voorwaarden.
Styling & Catering
Jullie en jullie leveranciers kunnen op jullie huwelijksdag ‘s ochtends vanaf 08.00 uur op onze locatie terecht om
alles te regelen om de locatie klaar te hebben voor jullie bruiloft. Jullie team zorgt er ook weer voor dat alles na
afloop weer opgeruimd wordt.
Ongeveer twee weken voordat de bruiloft gaat plaatsvinden hebben we een afspraak met jullie en de
leveranciers die de locatie vooraf willen bezoeken. We spreken dan jullie draaiboek door en staan nog een keer
stil bij de gemaakte afspraken. Eén week van tevoren en één tot twee dagen van tevoren bekijken we de
weersvoorspellingen en beslissen we of de extra tent(en) opgezet dienen te worden.

Trouwen op een
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De avond voor of de ochtend van de bruiloft vragen wij de definitieve keuze voor de locatie van de
huwelijksvoltrekking. Er kan voor gekozen worden een extra tent op te zetten in de ceremonietuin of de
ceremonie onder de vaste tent plaats te laten vinden. Op de dag zelf kan dat niet meer worden veranderd
worden omdat dat teveel teweeg brengt. Na de huwelijksvoltrekking kunnen we wel flexibel met de indeling van
tafels en stoelen omgaan.
Aangezien het jullie grote dag is mogen jullie helemaal zelf bepalen hoe de styling eruit komt te zien. Wel vragen
wij jullie met respect om te gaan met onze unieke locatie. Dit betekent geen vuurwerk, sterretjes, confetti,
partypoppers en geen rijst. Wel natuurlijke( rozen)blaadjes of bellenblaas. Verder adviseren wij jullie graag met
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Praktische informatie
Muziek
Gedurende de dag kunnen jullie met een eigen playlist via onze JBL speaker achtergrond muziek laten afspelen.
Deze is voorzien van bluetooth zodat jullie jullie eigen laptop, tablet of telefoon kunnen verbinden.
De muziek wordt tijdens de ceremonie niet bediend door ons maar door iemand die jullie daarvoor
hebben aangewezen. De speaker wordt via bluetooth verbonden en kan dus door een zittende
gast bediend worden. Wij adviseren om deze gast aan één van de zijkanten van de ceremonie
opstelling te laten zitten, zodat diegene in de buurt van de box zit. Ook kunnen jullie ervoor kiezen om tijdens de
ceremonie live muziek te laten spelen. Dit maakt de ceremonie nog meer bijzonder.
Fotograferen
Jullie kunnen voordat de gasten komen bij ons op locatie fotograferen. We hebben mooie plekken in de tuin en
op het balkon van de suite voor jullie foto’s. Rondom huize Vossendel zijn ook mooie fotogenieke plekken te
vinden, zoals op de dijk met een kasteelachtig gebouw op de achtergrond.
Het tijdstip daarvoor is in overleg met ons. Jullie zijn zelf namelijk ook bij ons te gast en we willen alles in grote
lijnen klaar hebben voordat jullie arriveren bij ons op locatie.
Wij adviseren voor de zekerheid een binnen locatie achter de hand te houden voor de foto’s omdat het ook
regenachtig weer kan zijn.

Trouwen op een
unieke locatie

Weer
Het kan op jullie trouwdag regenachtig zijn. Kort voor julie trouwdag zullen we onderling overleggen of er extra
tenten nodig zijn buiten de tent die wij hebben staan. De zijwanden van onze tent kunnen geheel of gedeeltelijk
dicht gemaakt worden met wanden met ramen erin en er kunnen heaters geplaatst worden.
We hebben twee extra (ster)tenten achter de hand voor minder mooi weer of juist schaduw bij zeer warm weer.

Huize Vossendel

Praktische informatie
Parkeren
Huize Vossendel heeft op eigen terrein een compacte parkeerplaats voor circa 10 auto’s.
Op zo’n 2 minuten lopen afstand is een ruime parkeerplaats aanwezig met een laadpaal voor twee elektrische
auto’s.
Dit neemt niet weg dat wij jullie verzoeken de gasten te vragen zoveel mogelijk samen te rijden. Vaak kennen
gasten elkaar en komen ze uit dezelfde regio’s binnen het land. Op deze manier is er een soepele ontvangst en
kunnen alle auto’s op dat terrein staan., zonder overlast voor de omgeving.
Roken
Roken is alleen toegestaan in een speciale rookzone.

Trouwen op een
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Huize Vossendel
Bruidssuite

Vanaf medio 2023 is het ook mogelijk om te overnachten bij Huize Vossendel. Momenteel zijn wij bezig met de
aanbouw van een prachtige bruidssuite.
In deze bruidssuite met een ensuite badkamer met bad en balkon met uitzicht over onze tuinen en vijver kunnen
jullie je heerlijk samen terugtrekken en een romantische avond tegemoet gaan. De volgende ochtend verrassen
we jullie met een uitgebreid ontbijt en kunnen jullie samen nagenieten van de mooiste dag van jullie leven.

Een aantal belangrijke tijden op een rijtje:
Inchecken kan vanaf 12.30 uur
Uitchecken uiterlijk om 11.00 uur
Ontbijt wordt geserveerd tussen 09.00 en 10.00 uur

Trouwen op een
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Huize Vossendel
Partners

Jullie kunnen op jullie bruiloft op onze locatie na het diner blijven voor een gezellige borrelavond.
Achtergrondmuziek is daarbij mogelijk.
Willen julle aansluitend aan het diner een feestavond vieren?
Wij werken samen met twee mooie feestlocaties die beide ten opzichte van onze trouwlocatie zeer gunstig
liggen. Namelijk zo’n vijf minuten rijden met de auto. Zo kunnen jullie toch op korte afstand van onze locatie een
spetterende feestavond gaan beleven!
Een tip is om de gasten op de feestlocatie te laten parkeren en een transfer naar onze locatie en weer terug te
regelen. Dit kan met taxi's, een bus, huifkar of op andere ludieke manieren. Laat je creativiteit hierop los.
Deze locaties kunnen ook ingezet worden voor de catering bij ons op locatie.
Uiteraard kun je ook kiezen voor jullie eigen cateraar bij ons op locatie.
Feestlocaties:
https://zaal-berentsen.nl
https://www.zaalgielinggroessen.nl

Trouwen op een
unieke locatie

Wij verwelkomen jullie graag op landgoed
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