HUWELIJKEN

Jullie gaan trouwen!

Hartelijk gefeliciteerd met jullie
voorgenomen huwelijk!
Ruimte, rust, stijl, klasse en ingetogen exclusiviteit, Kasteel De Vanenburg
maakt van jullie huwelijksdag een onvergetelijke ervaring!
Wie Kasteel De Vanenburg betreedt, waant zich al snel in een romantische
omgeving. Het kasteel stamt uit de 17e eeuw, maar is in der loop der eeuwen
verbouwd en uitgebreid. Het heeft een exclusieve uitstraling, maar is
tegelijkertijd eigentijds, praktisch en multifunctioneel.
U kunt uw gehele huwelijksdag doorbrengen op
ons landgoed. Dit is erg prettig voor uw gasten,
maar vooral voor u als bruidspaar erg fijn. Zo kunt
u ontspannen genieten van deze mooie dag.

• Officiële trouwlocatie van gemeente Putten
• Alles op 1 locatie
• 52 hotelkamers waaronder een bruidssuite
• Culinair omlijst met heerlijke producten
• In een rustieke, historische omgeving
• Gratis parkeergelegenheid voor meer dan
300 auto’s

Op ons landgoed kunt u van meerdere locaties
gebruik maken, zoals het Kasteel, Klein Vanenburg,
de Oranjerie en de Theekoepel. Tevens kunnen
er zowel op het landgoed als in de zalen unieke
foto’s worden gemaakt.

Fotoreportage

Stijlvolle gebouwen, prachtig aangelegde
tuinen met mooie waterpartijen en een weids
landgoed bieden elke fotograaf ongelimiteerde

mogelijkheden en veel inspiratie om een prachtige
fotoreportage te kunnen maken. Hiervan kunt
u als onze gast op de huwelijksdag kosteloos
gebruik maken.

Burgerlijk
huwelijk

Kasteel De Vanenburg is een officiële trouwlocatie
van de gemeente Putten. Uw huwelijk kan
voltrokken worden op ons landgoed in meerdere
ruimtes, waaronder de Van Pallandtzaal op de
begane grond van het Kasteel. Tevens kunt u
buiten trouwen bij de Theekoepel in de tuin van
het landgoed; deze ruimte is, wanneer het weer
het toelaat, geschikt voor maximal 40 personen.
Het bruidspaar, de getuigen en de ambtenaar
kunnen binnen plaats nemen; voor de overige
gasten kunnen we buiten een theater opstelling
maken.

Kerkelijk
huwelijk

Onze Oranjerie (met een authentiek pijporgel en
een concertvleugel) is een stijlvolle zaal op ons
landgoed waar zowel het burgerlijk huwelijk als de
kerkelijke huwelijksbevestiging kan plaatsvinden.
Deze ruimte is geschikt voor maximaal 120
personen. De dominee of voorganger wordt
uiteraard door u zelf besproken. Het is mogelijk
een geluidsopname van de kerkdienst te laten
maken. Wij beschikken over een knielbank en
twee collectezakken.

EEN GREEP UIT ONZE MOGELIJKHEDEN EN SUGGESTIES: LOSLATEN VAN
BRUIDSDUIVEN, AANVLIEGEN VAN TROUWRINGEN MET WITTE KERKUILTJES,
RECEPTIEMUZIEK, FOTOGRAAF/VIDEOGRAAF. BENADER ONS GERUST!

Oranjerie

Theekoepel

Bruidstaart

MET KOFFIE/THEE OF MET EEN
TOOST
Bij deze onvergetelijke dag hoort natuurlijk een
bruidstaart met koffie en thee, of bijvoorbeeld
met een glas Prosecco. De bruidstaart kunt u
door een door ons geselcteerde banketbakker te
laten verzorgen.

Receptie en Feest

Op het landgoed vindt u ook het complex Klein
Vanenburg. Dit is gesitueerd in de voormalige
hoeve van het landgoed en is zeer geschikt
voor uw receptie en/of feest. Klein Vanenburg
beschikt over een eigen Grand Café, grenzend
aan dit complex bevindt zich een groot terras.
De capaciteit voor recepties bedraagt ongeveer
300 personen.

Restaurant

Klein Vanenburg

Lunch & Diner

Op de dag van uw leven mag het culinaire
gedeelte natuurlijk niet ontbreken. Uw huwelijk
krijgt een ‘gouden randje’ met een lunch in ons
Restaurant op het kasteel en/of een uitgebreid
3-, 4- of meer gangen diner. Dit diner zal geheel
op uw wensen worden afgestemd. Ook zijn
er mogelijkheden voor een buffet of een luxe
barbecue.

Vrijblijvende
offerte
Overnachting

BEST WESTERN PREMIER Kasteel De Vanenburg
beschikt over 52 hotelkamers die allen zijn
gelegen op ons landgoed. Voor u als bruidspaar
hebben wij de rijk uitgeruste romantische
bruidssuite gereed. Deze suite beschikt over
een slaapkamer met een Queensize bed, een
luxe badkamer met bad en aparte douche en
een zitkamer met minibar, airconditioning en
luxe koffie/thee faciliteiten. Wanneer u een
bruidsarrangement boekt, staat er bij aankomst
champagne klaar en na jullie huwelijksnacht
verzorgen wij een uitgebreid ontbijt op de kamer.

Wij maken graag geheel vrijblijvend een offerte
naar uw wensen op maat. Graag nodigen wij u
uit om een afspraak met ons te maken, zodat wij
uw wensen door kunnen spreken.
Daarbij is het handig om zelf de volgende zaken
al doorgesproken te hebben:
• Aantal daggasten (volwassenen/kinderen)
• Aantal avondgasten
•
Programma (globaal) en wat wilt u welk
moment laten serveren
Op de volgende pagina vindt u een voorbeeld
van een offerte, om u een idee te geven hoe uw
dag er uit kan komen te zien.
Voor het inplannen van een afspraak kunt u ons
telefonisch of per email bereiken via:
0341-375454 of huwelijken@vanenburg.nl

Voorbeeldofferte huwelijksdag
GEBASEERD OP 32 DAG- EN 100 AVONDGASTEN
VAN

TOT

OMSCHRIJVING

11:00 13:00

Foto’s maken

13:00 14:00

Ontvangst gasten met een broodjes

AANTAL
PERSONEN PRIJS P.P.

BEDRAG

2

Gratis

Gratis

32

€ 12,-

€ 384,-

32

Zaalhuur

€ 500,-

32

€ 13,-

€ 416,-

lunch
Drie belegde broodjes per persoon (kaas, ham etc.) en jus ‘d orange

14:00 15:00

Burgerlijk huwelijk in de Van Pallandtzaal
of bij de Theekoepel in de Kasteeltuin.
De zaalhuur van het burgerlijk huwelijk is inclusief de bodedienst.

15:00 15:30

Bruidstaart met koffie/thee

Tevens kunt u met uw daggasten foto’s maken op het landgoed van het kasteel.

15:30 17:00

Kerkelijk huwelijk in de Oranjerie

32

Zaalhuur

€ 750,-

De zaalhuur voor het kerkelijk huwelijk is inclusief het gebruik van het authentieke pijporgel
en/of de concertvleugel, knielbank, collectezakken en een geluidsopname.

17:30 20:30

3-gangen diner inclusief wijnarrangement, water en koffie/thee met bonbons

32

€ 60,-

€ 1.920,-

Voorbeeld menu:
• Huis gerookte zalm met komkommermarshmallow en avocadocrème
• Gebraden runderlende met aardappelmousseline, snijbonen, knolselderij en zwarte peperjus
• Limoenparfait met citruscompote en schuim van citroengras

20:30 00:30

00:30

Totale kosten:

Feestlocatie

100

Zaalhuur

€ 500,-

Feestavond arrangement: 4 uur onbeperkt dranken (Hollands assortiment),
bittergarnituur koud/warm en zoutjes/
nootjes.

100

€ 32,50

€ 3.250,-

Overnachting in de bruidssuite, inclusief:
Ontbijt op de kamer en een flesje
champagne.

2

€ 225,-

€ 7.945,-

CENTRAAL

GELEGEN IN

HET HART VAN NEDERLAND!
Vanenburgerallee 13 • 3882 RH Putten
0341-37 54 54 • huwelijken@vanenburg.nl
www.vanenburg.nl/huwelijken

