Bruidspaar

VOORBEELDOFFERTE - Indicatie
Deze offerte geeft jullie een indicatie voor jullie huwelijksdag. De offerte is inclusief de aanwezige faciliteiten en
begeleiding gedurende de dag. Wanneer het aantal gasten, de tijdsduur en/of het aantal dagdelen verandert, heeft dit
gevolgen voor de prijsberekening. Jullie krijgen dan een aangepaste offerte.
Deze offerte is exclusief gemeentekosten en Ambtenaar van de Burgerlijke stand.

Datum huwelijksdag:

nader te bepalen

Aantal gasten en programma:
Aantal gasten ceremonie en toost:
Aantal gasten diner:
Aantal gasten avondfeest:

35 volwassenen
35 volwassenen
90 volwassenen

Programma Het Witte Kasteel:
13.00 uur
Mogelijkheid voor aankleding locatie en/of fotoreportage
14.00 uur
Ontvangst gasten
14.30 uur
Start ceremonie
15.00 uur
Felicitaties en borrel
17.00 uur
Aanvang diner
19.30 uur
Einde diner
19.30 uur
Tussenuur
20.30 uur
Start avondfeest
01.00 uur
Einde avondfeest

OFFERTEPRIJS
Ceremonie, borrel, diner en avondfeest

TOTAALPRIJS* (incl. BTW)

€ 6.960,00

Opbouw offerteprijs
Ceremonie- en locatiekosten van 14.00 tot 01.00 uur

€ 2.895,00

35x drankarrangement op basis van afkoop basis assortiment, inclusief toost na ceremonie

€ 1.636,25

90x drankarrangement op basis van afkoop basis assortiment, inclusief welkomstdrankje/toost

€ 3.442,50

Totaalprijs (exclusief culinaire invulling en aanvullende opties)

€ 7.973,75

Ceremonie- en locatiekosten* van 14.00 tot 17.00 uur
Ceremonie- en locatiekosten* van 14.00 tot 19.30 uur
Ceremonie- en locatiekosten* van 14.00 tot 01.00 uur

€ 2.250,00
€ 2.350,00
€ 2.895,00**

**vanaf 19.30 uur enkel het kasteel

Huur Het Koetshuis/ binnenplaats – na 19.30 uur

€

300,00

(Mocht u in de avond gebruik maken van het kasteel dan kan het zijn dat in Het Koetshuis
een andere boeking geplaatst is. Mocht u dat vrij willen hebben dan rekenen wij hier
€ 300,00 voor. Het Koetshuis is dan gesloten)

* Ceremoniekosten







Welkomstbord (krijtbord) bij binnenkomst met jullie eigen namen
Tekentafel, inclusief een groot boeket verse bloemen
Ceremoniestoelen versierd met verse bloemen
Poort en brug versierd met witte tule strikken
Portable speaker met microfoon en statief
Servieskosten bruidstaart en aansnijden bruidstaart

* Locatiekosten







Begeleiding gedurende de dag door de partymanager
Geluidsinstallatie; Sonos, inclusief speakers
Op de tafels staan plantjes of verse bloemen in kleine vaasjes (10 stuks)
Het Witte Kasteel
Het Koetshuis, inclusief de binnenplaats
Exclusief drank en culinaire invulling

Meerprijs personele inzet bediening bij een diner:








0 t/m 39
40 t/m 49
50 t/m 59
60 t/m 69
70 t/m 79
80 t/m 100

geen meerprijs
€ 150,00
€ 300,00
€ 450,00
€ 600,00
€ 750,00

Meerprijs personele inzet bediening bij een buffet/foodtruck/bbq e.d:

 Meerprijs nader te bepalen
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Aanvullende opties
Aankleden/versieren/huur locatie (tot 1 uur vóór ontvangst gasten)
Fotoreportage (tot 1 uur vóór ontvangst gasten, enkel bruidspaar)
Aankleden/versieren/huur locatie (meer dan 1 uur vóór ontvangst gasten)
Ceremonie in de kasteeltuin (i.p.v. op de binnenplaats of in het kasteel)
Witte klapstoeltjes à € 3,50 per stoel + € 30,00 bezorgkosten
Bloemen aan de brug, poort, bruidsboeket e.d.
Vuurschaal op binnenplaats, per dagdeel
Huur beamer, beamerscherm en beamerstatief
Keukenhuur indien jullie kiezen voor een eigen catering

gratis aangeboden
gratis aangeboden
meerprijs nader te bepalen

€ 150,00
meerprijs nader te bepalen

€ 50,00
€ 50,00
meerprijs nader te bepalen

Overnachten op landgoed Het Witte Kasteel
Bruidssuite Het Neerhuis (bij afname offerte) o.b.v. 2 personen
Bruidssuite Het Neerhuis (bij afname offerte) o.b.v. 4 personen
Bruidssuite Het Theehuis o.b.v. 2 personen
Het Theehuis – afblokken zonder overnachting

€ 100,00
€ 200,00
€ 275,00
€ 130,00

Alleen ceremonie op Het Witte Kasteel
Wensen jullie alleen de ceremonie op het kasteel te houden, dan kan dit alleen in de ochtend plaatsvinden. Aanvang
is tussen 09.00 uur en 11.30 uur (max. 1 uur). De uiterlijke vertrektijd van uw gasten is om 11.45 uur.
Ceremonie- en locatiekosten à € 950,00.

Beschikbaarheid tijdens het trouwseizoen
De maanden mei tot en met september (buiten de zomervakantie Regio Zuid om) zijn de drukste maanden van het
trouwseizoen. Tijdens deze maanden kan het landgoed alleen worden afgehuurd voor een huwelijksdag met minimaal
de volgende onderdelen: ceremonie, toost, borrel en/of receptie en diner.

Trouwen buiten het trouwseizoen
Als de huwelijksdag plaatsvindt in oktober t/m april, dan krijgen jullie € 200,00 korting op de locatiekosten (bij afname
gehele dag).

Trouwen op maandag t/m donderdag
Als de huwelijksdag plaatsvindt op maandag, dinsdag, woensdag of donderdag dan krijgen jullie
€ 200,00 korting op de locatiekosten (bij afname gehele dag).
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