
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trouwen op landgoed Het Witte Kasteel  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Van harte gefeliciteerd met jullie voorgenomen huwelijk! Jullie zijn op zoek naar een speciale 

locatie voor een onvergetelijk huwelijksfeest. Graag stellen wij ons voor.  

Het prachtige landgoed met grote tuin en historische binnenplaats dient als de ideale achtergrond voor 

bruiloften. Het Witte Kasteel is een officiële, externe trouwlocatie van de gemeente Loon op Zand voor 

het voltrekken van het wettelijk huwelijk en geregistreerd partnerschap. 

 
Een unieke locatie waar je de dag kan starten met een romantische ceremonie. Daarna een toost, 
receptie en een heerlijk diner verzorgd door één van onze cateraars. Je kan de dag afsluiten met een 
gezellig avondfeest. Een overnachting in onze bruidssuite in Het Neerhuis, Het Theehuis of Het 
Wagenhuis behoort ook tot de mogelijkheid. Jullie huwelijksdag kan volledig plaatsvinden in en 
rondom het kasteel. 
 
Het Witte Kasteel is een kasteel met diverse sfeervolle ruimtes. Op het landgoed van vier hectare 
groot vinden jullie diverse prachtige tuinen en een aantal bijgebouwen waar je kan overnachten. Er 
heerst zowel binnen als buiten een fijne en romantische sfeer. Je voelt dat je op een speciale plek 
bent.  

 
De ligging  
Landgoed Het Witte Kasteel bevindt zich in het Brabantse dorp Loon op Zand, op enkele minuten 
rijden van o.a. Nationaal Park De Loonse en Drunense Duinen, Huis ter Heide en de Efteling. De 
locatie heeft een centrale ligging binnen de stedelijke driehoek Tilburg, Waalwijk en ’s-Hertogenbosch 
en is makkelijk bereikbaar met het openbaar vervoer (5 minuten loopafstand). 
 
Parkeergelegenheid  
Op het voorplein is het mogelijk om 30 auto’s te parkeren. Ook kan men gebruikmaken van gratis 
parkeergelegenheid in de nabije omgeving van het landgoed. 

Inspiratiebeelden  
Voor foto’s/inspiratiebeelden, volg ons op Instagram; https://www.instagram.com/hetwittekasteel/ en 
Facebook; https://www.facebook.com/hetwittekasteel 

 

 

 

  

https://www.instagram.com/hetwittekasteel/
https://www.facebook.com/hetwittekasteel


FOTOREPORTAGE  

Op ons prachtige landgoed kan je de meest mooie beelden en reportages maken. Het historische 

kasteel met zijn sfeervolle bijgebouwen en uitgestrekte tuinen zorgen voor unieke foto’s. Jullie kunnen 

gebruik maken van de mogelijkheid om 1 uur vóór aankomst van de gasten al aanwezig te zijn voor 

een fotoreportage. Hiervoor rekenen wij geen meerprijs. 

Tijdens een fotoreportage mogen maximaal 4 personen aanwezig zijn. Dit is inclusief de fotograaf. 

 

 

CEREMONIE 
Het gehele landgoed staat tot jullie beschikking. Jullie kunnen tot 48 uur vóór de huwelijksdag kiezen 

waar de ceremonie gehouden wordt. (Afhankelijk van de wensen én weersomstandigheden).  

 

De gasten worden ontvangen door onze gastheer/gastvrouw. De ceremonie kan zowel binnen 

(begane grond of 1e verdieping) als buiten plaatsvinden. Bij mooi weer kan de ceremonie 

plaatsvinden op de binnenplaats of in de boomgaard. De aankleding bepalen jullie helemaal zelf. 

De rest van het programma kan aansluitend op de ceremonie aangepast worden naar gelang het 

weer. De aaneenkoppeling van de sfeervolle ruimtes zorgt voor een interactieve en onvergetelijke 

dag. Laat je verrassen door de elegantie en romantiek op het kasteel! 

 

 

 

  



Capaciteit tijdens een ceremonie 
 

Locatie  Maximaal aantal personen  
 

Boomgaard 
 

58 zitplaatsen en 17 staanplaatsen (met statafels)  
  

 
Tent in de tuin 
 

 
75 zitplaatsen  

 
Binnenplaats 

 
50 zitplaatsen en 25 staanplaatsen (met statafels) 
   

 
Kasteel begane grond 

 
42 zitplaatsen + 20 staanplaatsen (zonder statafels)  
 

 
Kasteel 1e verdieping  
 

 
50 zitplaatsen en geen staanplaatsen 
of 
35 zitplaatsen en 40 staanplaatsen  
(hoe minder gasten aanwezig zijn, hoe meer gasten in verhouding kunnen 
zitten)  

 

 

 

  

  



TOOST, TAART AANSNIJDEN, FELICITATIE EN BORREL/RECEPTIE 
Na de ceremonie is er gelegenheid voor felicitaties en gelukwensen voor het kersverse bruidspaar. Er 

staan dan bubbels voor jullie klaar om met de gasten een toost uit te brengen. De borrel kan 

plaatsvinden op de binnenplaats/Het Koetshuis of in het kasteel.  

 

 

 
 

 

 

 

Capaciteit tijdens een toost/taart/borrel/receptie 
 

Locatie  Maximaal aantal personen  
 
Koetshuis (binnen)  
 

 
30 personen (enkel statafels) 

 
Het Koetshuis met luifel en 
binnenplaats 
 

  75 personen 
 

Kasteel begane grond   75 personen 
 

Kelder 
 

  40 personen  

 

Belangrijk 
Op de begane grond van het kasteel is géén toilet aanwezig. Gasten die slecht ter been zijn kunnen 
gebruikmaken van het toilet in het naast gelegen Koetshuis op de binnenplaats. 
  



De bruidstaart  
Bij de toost is er de gelegenheid om de taart aan te snijden. Wij werken veel samen met patisserie 
Cake 5; https://www.cake5.eu/foto-s/bruidstaarten/. 
Natuurlijk is het ook mogelijk om bij een andere patissier de bruidstaart af te nemen. 
 
 

 
 

 

  

https://www.cake5.eu/foto-s/bruidstaarten/


HET HUWELIJKSDINER 
Wij werken samen met diverse cateraars. Zij maken, ieder op hun eigen wijze, van elk evenement een 

unieke beleving. Het diner kan plaatsvinden op de binnenplaats/Het Koetshuis, in de kasteeltuin of in 

het kasteel. 

  

 

 
 

 

  



Capaciteit tijdens het diner 
 

Locatie  Maximaal aantal personen  

Tent in de tuin 
 

Sit down dinner; 60 personen  
Walking  dinner; 75 personen  
 

Koetshuis (binnen)  Sit down dinner; 16 personen  
Walking  dinner; 30 personen  
 

Het Koetshuis onder de luifel 
 

Sit down dinner; 40 personen  
Walking  dinner; 75 personen  
 

Kasteel begane grond Sit down dinner; 58 personen (incl.10 personen in de ontvangstruimte)  
Walking  dinner; 75 personen  
 

Kasteel begane grond en kelder  
 

Sit down dinner; 70 personen  
Walking  dinner; 75 personen  
 

Kasteel 1e verdieping Sit down dinner; 60 personen in één ruimte 
 
 

 

 

Belangrijk 
Op de begane grond van het kasteel is géén toilet aanwezig. Gasten die slecht ter been zijn kunnen 
gebruikmaken van het toilet in het naast gelegen Koetshuis op de binnenplaats. 

  



HET AVONDFEEST 
Om jullie huwelijksdag helemaal compleet te maken, bieden wij diverse mogelijkheden aan voor een 
onvergetelijk en swingend avondfeest. Wij adviseren jullie graag over het organiseren en het 
samenstellen van een programma dat bij jullie past. 

 
Muziek 
Om het avondfeest compleet te maken, bieden wij een aantal mogelijkheden aan op het gebied van 

muziek en entertainment. Je kan bijvoorbeeld denken aan een DJ met licht en geluid, livemuziek, 

zoals een jazz kwartet/gitarist/violist/pianist, een troubadour of animatie voor de kinderen. Gezien de 

contouren van het kasteel en de knusse ruimtes is er te weinig ruimte om een band te laten optreden, 

enkel een 3-koppige band past in de ruimte. Vanwege de akoestiek wordt een drummer afgeraden. 

 

De DJ waar wij mee samenwerken is: 

Exclusive Deejays - https://www.exclusivedeejays.nl/ 

 

 
 

 

 

Capaciteit tijdens een avondfeest 
 

Locatie  Maximaal aantal personen  
 
Koetshuis (binnen)  

 
  40 personen (enkel statafels)  

 
Kasteel begane grond 

 
100 personen (waarvan 2 zitjes van 5 personen in de ontvangstruimte) 
 

Kelder 
 

  80 personen  

  
Belangrijk 
Op de begane grond van het kasteel is géén toilet aanwezig. Gasten die slecht ter been zijn kunnen 
gebruikmaken van het toilet in het naast gelegen Koetshuis op de binnenplaats. 
 
 
 

https://www.exclusivedeejays.nl/


BRUIDSSUITES 
Om uw beleving compleet te maken, kan je de huwelijksdag afsluiten met een overnachting op het 

landgoed. De bruidssuite van Het Neerhuis, Het Theehuis en/of het Wagenhuis staan dan volledig tot 

jullie beschikking. De incheck en sleuteloverdracht zal tijdens het huwelijksfeest, in de avond 

plaatsvinden. 

 

Het Neerhuis  

Het Neerhuis is gelegen aan de binnenplaats, waar je met max. 4 volwassenen en 1 kind kunt 

overnachten. Op de begane grond bevindt zich de woonkamer, toilet en de keuken. Op de 1e 

verdieping zijn twee 2-persoons slaapkamers en een luxe badkamer (wastafel, bad, douche en toilet). 

Op de overloop staat een uitklapbare bedbank, geschikt voor een kind (max.12 jaar). 

Tijdens jullie bruiloft zal Het Neerhuis niet verhuurd worden aan andere gasten.  

 

Voor meer informatie; https://hetwittekasteel.nl/overnachten/het-neerhuis-vakantiewoning/ 

 

  

https://hetwittekasteel.nl/overnachten/het-neerhuis-vakantiewoning/


Het Theehuis 

Het Theehuis is gelegen in de kasteeltuin, waar je met max. 2 volwassenen kunt overnachten. De 

bruidssuite bestaat uit een zit- en eethoek, een kitchenette en een apart toilet. In de slaapkamer is een 

2-persoons bed met aansluitend een badkamer (met inloopdouche en wastafel). Mochten jullie niet 

wensen te overnachten in Het Theehuis, dan zal deze beschikbaar gesteld worden voor andere 

gasten. Het Theehuis kunnen jullie ook naar wens afblokken zonder overnachting (meerprijs). 

 

Voor meer informatie; https://hetwittekasteel.nl/overnachten/het-theehuis/ 

 

  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://hetwittekasteel.nl/overnachten/het-theehuis/


Het Wagenhuis 

Het Wagenhuis is gelegen in de kasteeltuin, waar je met max. 2 volwassenen kunt overnachten. De 

studio bestaat uit een eethoek, een panty en een slaapgedeelte met aansluitend een badkamer (met 

inloopdouche, wastafel en toilet). Mochten jullie niet wensen te overnachten in Het Wagenhuis, dan 

zal deze beschikbaar gesteld worden voor andere gasten. Het Wagenhuis kunnen jullie ook naar 

wens afblokken zonder overnachting (meerprijs). 

 

Voor meer informatie; https://hetwittekasteel.nl/overnachten/overnachten-het-wagenhuis/ 

 

   

https://hetwittekasteel.nl/overnachten/overnachten-het-wagenhuis/


DE WEDDINGPLANNERS VAN HET WITTE KASTEEL  
Wij vinden het belangrijk dat wij jullie zo goed mogelijk kunnen helpen bij het organiseren en plannen 
van deze mooie dag. Jullie kunnen uiteraard zelf de bruiloft organiseren of jullie kunnen de hulp 
inschakelen van een weddingplanner. Een weddingplanner kent het vak als geen ander. Zij kan op 
verschillende manieren helpen bij het organiseren en plannen van jullie bruiloft.  
Twijfelen jullie over wat het beste bij jullie past of komen jullie er gaandeweg achter dat er toch meer 

hulp nodig hebben?  

Binnen Het Witte Kasteel hebben wij verschillende, ervaren weddingplanners in dienst. Natuurlijk is 
het ook mogelijk om een eigen weddingplanner in te zetten. Neem gerust contact met ons op – wij 
helpen jullie heel graag verder! 
 

Bij het kasteel kan je een weddingplanner op 3 verschillende manieren inzetten:  

1. Enkel een adviesgesprek 

2. Als ceremoniemeester 

3. Als volledige weddingplanner   

 

1. Adviesgesprek 

Jullie gaan zelf jullie bruiloft plannen, maar weten niet waar je moet beginnen? Of lopen jullie vast 

tijdens het organiseren van de bruiloft? Dan is een adviesgesprek waarschijnlijk iets voor jullie. 

Tijdens een gesprek geeft de weddingplanner praktische hulp, tips en persoonlijke adviezen. Jullie 

kunnen haar alles vragen op het gebied van trouwen, styling, het selecteren van de juiste 

leveranciers, het maken van een draaiboek, het beheren van een budget, enz.  

Het gesprek kan bij Het Witte Kasteel plaatsvinden. Een telefonische afspraak of beeldbellen is ook 

mogelijk. Wil je weten of een adviesgesprek passend is voor jullie? Neem dan vrijblijvend contact op 

met de weddingplanner. Jullie kunnen dan bespreken wat de wensen zijn en eventueel vóóraf 

afspreken hoeveel uur je met haar in gesprek wil.  

Meerprijs: afhankelijk van het aantal uur. Uurtarief is € 60 exclusief eventuele reiskosten.  

 

2. Ceremoniemeester 

Jullie organiseren jullie bruiloft zelf maar willen een vriend, vriendin of familielid niet belasten met de 

taak als ceremoniemeester. Geniet samen met jullie vrienden en familie van jullie bruiloft en schakel 

een professionele ceremoniemeester in. Jullie weten dan zeker dat jullie huwelijksdag in goede 

handen is. Een professionele ceremoniemeester zorgt ervoor dat je op de huwelijksdag nergens aan 

hoeft te denken en lekker samen met jullie gasten kan genieten van een onbezorgde bruiloft. 

 

Een paar weken voor de bruiloft neemt de ceremoniemeester contact met jullie op om de planning 

door te nemen. Jullie ontvangen een gedetaileerd draaiboek. De ceremoniemeester neemt contact op 

met de leveranciers en waar nodig worden gemaakte afspraak bevestigd. Ze zorgt dat jullie bruiloft 

naar wens verloopt. Op de huwelijksdag is ze jullie steun en toeverlaat, ceremoniemeester, 

contactpersoon voor de leveranciers en gastvrouw voor de gasten. 

 

Meerprijs: € 950 exclusief reiskosten.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3. Weddingplanner 

Een weddingplanner weet precies wat nodig is om jullie droomhuwelijk te organiseren. Ze neemt veel 

werk uit handen en zal gedurende het gehele proces met jullie meedenken. Geen enkel detail zal over 

het hoofd worden gezien. 

Dit kunnen jullie van de weddingplanner verwachten:  

• Hulp bij de complete planning en organisatie 

• Ze heeft contacten met de beste leverancier en weet de mooiste producten te vinden 

• Biedt praktische hulp, heeft originele ideeën en geeft nuttige tips 

• Bewaakt jullie budget 

• Jullie ontvangen een op maat gemaakt draaiboek met planning en begroting 

• Er is regelmatig contact over de voortgang 

• Op de huwelijksdag is ze jullie steun en toeverlaat, ceremoniemeester, contactpersoon voor 

de leveranciers en gastvrouw voor jullie gasten 

• Na de huwelijksdag zorgt ze voor de huwelijkscadeaus, gehuurde spullen en bedankjes 

 

Meerprijs: € 2.100 exclusief reiskosten 

 

Vraag voor meer informatie naar de mogelijkheden. 

 

 

 

BLOEMEN  
Tijdens jullie huwelijk zorgen wij voor 1 boeket verse bloemen welke wordt ingezet tijdens de 

ceremonie, bloemen aan de ceremoniestoelen (12 stuks) en voor plantjes of verse bloemen in kleine 

vaasjes (10 stuks). Jullie betalen hier geen meerprijs voor. 

De kleur en bloemensoort mogen zelf bepaald worden (eventuele meerprijs is afhankelijk van de 

bloemensoort en/of het jaargetijde).  

Wensen jullie meer bloemen, zoals aan de brug, poort, bruidsboeket e.d.? Dat kan. Maak deze 

wensen kenbaar en wij zorgen ervoor dat ze worden uitgevoerd. 

 

Vraag voor meer informatie naar de mogelijkheden.   

 

 

 

STYLING 
Aankleding en styling van de locatie mogen jullie deze dag zelf bepalen. Gaan jullie alles op de dag 

zelf regelen of worden jullie graag op jullie huwelijksdag volledig ontzorgd?  

 

Het Witte Kasteel werkt samen met een styliste. De styliste is gespecialiseerd in het verzorgen van de 

juiste sfeer en aankleding voor jullie bruiloft. Met styling kan je alle kanten op en zorg je ervoor dat de 

bruiloft een echte beleving wordt die perfect bij jullie past.  

Voor meer informatie, neem contact op met Danielle van ‘Sweet Style’; https://sweetstyle.nl/. 

Uiteraard kunnen jullie ook zelf de volledige styling verzorgen. Jullie (en/of de ceremoniemeester) zijn 

maximaal 1 uur vóór aanvang van het huwelijk van harte welkom om de spullen klaar te zetten en/of 

de locatie te versieren. Wensen jullie eerder aanwezig te zijn, dan is dat géén probleem. Wij zorgen 

dat er dan een medewerker aanwezig is. De kosten hiervoor zijn nader te bepalen. 

 

Zie voor meer informatie; https://hetwittekasteel.nl/locatie-informatie-trouwen/. 

  

https://sweetstyle.nl/
https://hetwittekasteel.nl/locatie-informatie-trouwen/


Kortom;  

Willen jullie alles zelf organiseren óf volledig ontzorgd worden? Alles is mogelijk. 

 

Team Het Witte Kasteel staat altijd klaar 

om jullie één van de mooiste dagen van het leven te bezorgen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


