Exclusive Wedding Arrangement (april t/m oktober)

Een fantastisch arrangement waarbij het gehele Landgoed exclusief voor jullie gereserveerd is.
Bovendien kunt u beschikken over 28 hotelkamers en natuurlijk de bruidssuite. De
huwelijksceremonie, het diner en de feestavond zijn inbegrepen, inclusief het drankenarrangement en
een uitgebreid hapjesarrangement.
Overnachten: Overnachting incl. ontbijt voor 54 gasten.
Exclusiviteit: Op de feestelijke dag staat het landgoed exclusief tot jullie beschikking.
Vaste prijs: Geen onaangename verrassingen achteraf, maar een vooraf afgesproken tarief.
Tot in de kleine uurtjes: Geen eindtijd.
Onze weddingprofessionals nemen alle zorgen uit handen
Ons Exclusive Wedding Arrangement houdt in:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

28 hotelkamers & de bruidssuite staan tot jullie beschikking (totaal 54 pers)
Uitgebreid ontbijtbuffet voor alle hotelgasten “the day after”
Landgoed Overste Hof als exclusieve privé locatie
Ceremonie op ons landgoed op een locatie naar keuze
Keuze uit alle ruimtes, zonder toeslag
Toost met prosecco & hapjesarrangement
Drankenarrangement gedurende de hele dag
Diner naar keuze uit ons ruime aanbod
Hapjesarrangement tijdens de feestavond
Midnightsnack naar keuze

Wat onze gasten het meest waarderen aan dit arrangement?
Flexibiliteit; Wij stellen ons zeer flexibel op, tot 2 dagen op voorhand is het programma nog aan te
passen. Afhankelijk van het weer of de omstandigheden.
Keuzemogelijkheid; Alle ruimtes en alle kamers staan ter beschikking. Ook het diner en de hapjes
kunnen later nog worden gewijzigd.
Genoeg ruimte; Welke weeromstandigheden het ook zijn, wij hebben genoeg ruimte voor jullie.
Drankjes; Mochten jullie een speciaal drankje willen serveren geldt hiervoor geen meerprijs. Neem
bijvoorbeeld zelf de Gin mee en wij serveren een Gin-tonic. Wij leveren ijs, de frisdrank en de
limoentjes etc. Zo zijn jullie voordelig uit.
Hotel; Er is de mogelijkheid om jullie gasten zelf te laten betalen voor de kamers. Indien jullie dit van
tevoren aangeven laten we de gasten betalen bij uitcheck. Dit bedrag halen wij van de
arrangementsprijs af.
Tip: Bij bruiloften op vrijdag kan er doorgaans al de dag van tevoren versierd worden.

Winter Wedding Arrangement (november t/m maart)

Een fantastisch arrangement waarbij het gehele Landgoed ter beschikking staat. Bovendien kunt u
beschikken over 28 hotelkamers voor uw gasten en natuurlijk de bruidssuite. De huwelijksceremonie,
het diner en de feestavond zijn inbegrepen, inclusief het drankenarrangement en een uitgebreid
hapjesarrangement. Kortom geen extra kosten.
Overnachten: Overnachting is mogelijk voor 54 personen. De kamers zijn los bij te boeken.
Keuze uit alle ruimtes: Voor de feestelijke dag staan alle ruimtes ter beschikking.
Vaste prijs: Geen onaangename verrassingen achteraf, maar een vooraf afgesproken tarief.
Tot in de kleine uurtjes: Geen eindtijd.
Onze weddingprofessionals nemen alle zorgen uit handen
Ons Winter Wedding Arrangement houdt in:
•
•
•
•
•
•
•
•

Kosteloze keuze uit alle ruimtes. Er is geen exclusiviteit maar jullie hebben de eerste keuze
die wij gezamenlijk vooraf bepalen.
Mogelijkheid tot overnachten inclusief een uitgebreid ontbijtbuffet voor alle hotelgasten “the
day after”
Ceremonie op ons landgoed op een locatie naar keuze
Toost met prosecco & hapjesarrangement
Drankenarrangement gedurende de hele dag
Diner naar keuze uit ons ruime aanbod. Ongeacht de keuze, geen meerprijs.
Hapjesarrangement tijdens de feestavond
Midnightsnack naar keuze

Het Winter Wedding Arrangement is gebaseerd op een dagprogramma van 14:00 tot 02:00 uur. Een
uitbreiding van het aantal uren geschiedt tegen een meerprijs van €500,- per uur.
Tip: Bij bruiloften op vrijdagen of door de weeks, kan er doorgaans al de dag van tevoren versierd
worden.
Wat onze gasten het meest waarderen aan dit arrangement?
Flexibiliteit; Wij stellen ons zeer flexibel op, tot 2 dagen op voorhand is het programma nog aan te
passen. Afhankelijk van het weer of de omstandigheden.
Vaak mooi weer; Uit ervaring zijn er vele bruiloftdagen met mooi weer in de winter,
Uitstekende prijs/kwaliteit verhouding; aanmerkelijk lagere kosten dan een zomer-arrangement.
Keuzemogelijkheid; Alle ruimtes en alle kamers staan ter beschikking. Ook het diner en de hapjes
kunnen later nog worden gewijzigd.
Genoeg ruimte; Welke weeromstandigheden het ook zijn, wij hebben genoeg ruimte voor jullie.
Hotel; De kamers zijn bij te boeken en er geldt geen minimum afname.

Prijzen 2023-2024

Exclusive Wedding Arrangement
(april t/m oktober)
Het exclusive wedding arrangement is inclusief exclusiviteit voor het landgoed, alle ruimtes en het volledige
hotel. Jullie mogen zelf bepalen hoeveel kamers jullie willen bijboeken. Er zullen geen andere gasten aanwezig
zijn op het landgoed. Jullie kunnen ook bepalen of gasten voor de geboekte hotelkamers zelf betalen bij uitcheck.

Doordeweeks en op vrijdag
Exclusiviteit zonder hotelkamers*
•60 daggasten (incl. diner) en 60 avondgasten (feestavond)
€9.500,•80 daggasten(incl. diner) en 80 avondgasten (feestavond)
€11.500,•100 daggasten (incl. diner) en 100 avondgasten (feestavond)
€13.000,Op zaterdag
•80 daggasten (incl. diner) en 80 avondgasten (feestavond)
•100 daggasten (incl. diner) en 100 avondgasten (feestavond)

€13.500,€15.500,-

*jullie kunnen eventueel benodigde kamers los bij boeken
Eventuele extra dag- en dinergasten kunnen toegevoegd worden tegen een toeslag van € 65,- p.p.
Eventuele extra feestavondgasten kunnen toegevoegd worden tegen een toeslag van € 50,- p.p.

Winter Wedding Arrangement
(november t/m maart)
Bij alle Winter arrangementen zijn hotelkamers los bij te boeken. In de veel gestelde vragen staat omschreven
hoeveel kamers en tegen welk tarief deze te boeken zijn.
Bij een aantal Winter wedding arrangementen geldt exclusiviteit

Doordeweeks en op vrijdag
•40 daggasten (incl. diner) en 40 avondgasten (feestavond) € 6.000,•60 daggasten (incl. diner) en 60 avondgasten (feestavond) € 8.000,•80 daggasten(incl. diner) en 80 avondgasten (feestavond) € 9.000,- *
•100 daggasten (incl. diner) en 100 avondgasten (feestavond) € 10.000,- *
Op zaterdag
•40 daggasten (incl. diner) en 40 avondgasten (feestavond) € 7.000,•60 daggasten (incl. diner) en 60 avondgasten (feestavond) € 9.000,- *
•80 daggasten(incl. diner) en 80 avondgasten (feestavond) € 11.000,- *
•100 daggasten (incl. diner) en 100 avondgasten (feestavond) € 12.500,- *
*Voor deze arrangementen geldt exclusiviteit
Bij exclusiviteit zijn er geen andere gasten op het landgoed of in het hotel aanwezig.
Eventuele extra dag- en dinergasten kunnen toegevoegd worden tegen een toeslag van € 65,- p.p.
Eventuele extra feestavondgasten kunnen toegevoegd worden tegen een toeslag van € 50,- p.p.

TIJDSPLANNING
14.00u Incheck van de hotelgasten en/of aankomst van de bruiloftgasten
Wij verwelkomen de eerste gasten met een glaasje bubbels en twee kleine appetizers. Tijdens dit
moment kunnen ook de hotelgasten inchecken en daarna op het terras een hapje en drankje doen.
15.00u Ceremonie
U kunt ervoor kiezen om de ceremonie op locatie te laten plaatsvinden. U kunt trouwen op ons
binnenhof, het vijverterras of in de grasweide.
16.00u Receptie
Na de ceremonie serveren wij een heerlijke Prosecco met een hapje. Dit is vaak ook het moment van de
bruidstaart. Wij maken een mooi koffie- en bruidstaartbuffet en laten jullie de taart aansnijden. Onze
chef-kok helpt jullie met het serveren aan de gasten.
17.00u Fotomoment voor bruidspaar / rustmoment voor de gasten
18.30u Diner
Wij serveren een heerlijk uitgeserveerd diner, een walking dinner, een buffet inclusief dessertbuffet, of
één van onze shared dining concepten. U kunt zelf een keuze maken uit onze uitgebreide selecties.
Drankenarrangement
Gedurende de gehele dag kunt u gebruik maken van ons Hollands drankenassortiment,
bestaande uit:
Brand pils en weizen van de tap, Radler en alcoholvrijbier
Frisdranken en water
Koffie, melkkoffies en thee
Huiswijnen; wit, rood en rosé
Sterk alcoholische dranken zijn niet inbegrepen in het pakket maar mogen door jullie zelf worden
meegenomen. Voor het serveren berekenen wij geen extra kosten.
20.30u Feestavond
Start van de feestavond. Gedurende de feestavond zijn alle dranken uit Hollands
drankenarrangement inclusief.
21.30u Start hapjesarrangement
Tijdens de feestavond serveren we ons hapjesarrangement. Deze is volledig zelf samen te stellen uit
onze hapjeslijst
00.00u Midnightsnack
Rond middernacht serveren wij een midnightsnack. Bijvoorbeeld een heerlijke puntzak friet met
mayonaise.
02.00u Laatste dans. Tijd om naar bed te gaan
Rond dit tijdstip speelt jullie DJ het afsluitingsnummer door jullie vooraf gekozen.
Overnachting inclusief ontbijt
Al onze hotelkamers staan tot uw beschikking. 54 gasten kunnen overnachten in ons hotel en tevens
uitgebreid ontbijten de volgende ochtend. Onderstaande kamers staan tot uw beschikking:
3 eenpersoonskamers
20 tweepersoonskamers
1 driepersoonskamer
3 luxe suites
1 bruidssuite

Wat is niet inbegrepen in dit arrangement?
-

Decoratie en het ophangen en afnemen daarvan
De bruidstaart
De band of DJ inclusief licht en geluid
Fotograaf

- De ambtenaar van burgerlijke stand
In de veel gestelde vragen vindt u de contactgegevens van professionals waar wij mee samenwerken. Zij bieden
een bijzonder hoge kwaliteit voor een mooie prijs.
Veel gestelde vragen
Prijsberekening
De arrangementsprijzen zijn gebaseerd op een x-aantal daggasten en een x-aantal avondgasten. De aantallen
staan per arrangement gespecificeerd.
Extra gasten zijn van harte welkom. De meerprijs per gast en deel van de dag staan bij het arrangement
aangegeven.
Kinderen
Kinderen zijn bij ons van harte welkom. We houden graag rekening met jullie wensen om ook de kleintjes een
mooie dag te bezorgen. Tot maximaal 10% kinderen van het totaal aantal gasten geldt het volgende:
Kinderen van 4 tot 12 jaar genieten 50% korting op het gehele programma.
Voor kinderen kan het diner worden aangepast.
Voor kinderen tot 4 jaar berekenen we geen kosten.
Boven 10% van het totale aantal worden kinderen als volwassenen berekend.
Parkeren
Ons landgoed beschikt over ruime parkeergelegenheid voor 150 auto’s.
Trouwen op locatie
We hebben drie verschillende locaties hiervoor beschikbaar.
-vijverkamer (binnen)
-binnenhof (onze ommuurde binnenplaats)
-prieeltje bij de vijver (zeer romantisch!)
-50-250 personen
Faciliteiten locaties
Voor alle locaties faciliteren we op verzoek kosteloos of tegen een vergoeding:
-stroom (onder andere aanwezig bij alle ceremonielocaties, ook het prieel)
-microfoon
-geluidsbox
-katheder
-tafel voor trouwambtenaar
-muziekinstallatie met USB, mini jacket connectie voor Iphone (e.d) (op aanvraag)
-beamer en scherm (tegen een vergoeding van 50 euro per dag)
Toost
De toost kan plaatsvinden op de volgende locaties:
- ceremonie locatie
- terras bij de vijver
- lounge
- vijverkamer
Het toostmoment bestaat uit Prosecco met een hapjesarrangement.
Diner

Het diner is inbegrepen en u kunt een keuze maken uit onze diner- en buffetten voorstellen. Voor uitgebreide
diners en buffetten geldt géén meerprijs
In overleg kunnen de diners en buffetten worden aangepast

Dessert
De desserts zijn niet inbegrepen in ons voorstel. U kunt uiteraard besluiten te kiezen uit een van onze
dessertvoorstellen.
Vaak geven onze gasten er de voorkeur aan de bruidstaart als dessert te nuttigen.
Drankenarrangement
Ons drankenarrangement bestaat uit
- Brand pils en Weizen van de tap, Radler en alcoholvrij bier
- Frisdranken en water
- Koffie, melkkoffies en thee
- Huiswijn wit, rood en rosé
Sterke dranken
Deze zijn niet inbegrepen maar kunnen eventueel zelf meegenomen worden.
Voor het serveren berekenen we geen extra kosten.
Sluitingstijd
Wij hanteren als eindtijd 02.00 uur.
De arrangementen zijn gebaseerd op een 12-uurs programma.
Sluitingstijd exclusive deluxe en exclusive all-in arrangement
Bij deze arrangementen hanteren we geen sluitingstijd.
Er kan gefeest worden tot in de kleine uurtjes. Maximale duur van het programma is 12 uur.
Bijvoorbeeld van 14.00 uur tot 02.00 uur.
Extra uren
Indien het totale programma langer duurt dan 12 uren, bereken we een toeslag van
€ 500 per uur. Hiermee wordt het arrangement onder dezelfde voorwaarden voortgezet.
Hotel
We beschikken over 28 hotelkamers voor 54 personen
Kamers en prijzen
3 eenpersoonskamers (€ 75,-)
20 tweepersoonskamers (€ 90,-)
1 driepersoonskamer (€ 130,-)
3 suites (€ 150,-)
1 bruidssuite (€ 175,-)

Het ontbijt is niet inbegrepen in de kamerprijs à €15,- p.p. Exclusief €3,00 per persoon tax and handling fee.

Hotel inclusief arrangement
Bij onze exclusive deluxe arrangement is het hele hotel inbegrepen.
U kunt 54 gasten laten overnachten inclusief het bruidspaar.
Het ontbijt is tevens inbegrepen
Extra bedden
We beschikken over 2 bijzetbedden voor volwassenen en over 2 bedjes voor kleine kinderen. Op 6 kamers kan
maximaal één bed(je) worden bijgeplaatst.
Professionele partners
Wij brengen u graag in contact met onze professionele partners;
Licht en geluid:
https://www.life-is-music.de/
http://www.entertainmentcompany.nl/
Fotografie:
http://sjurlie.nl/
Trouwambtenaar:
https://samen-trouwen.nl/
Decoratie:
Bloom deco:

Honden
Overdag en ’s avonds mag u uw hond meenemen.
In de hotelkamers zijn géén huisdieren toegestaan.
Gebruik van ruimtes
Voor onze exclusieve bruiloften staan alle ruimtes ter beschikking:
•
•
•
•
•
•
•

Restaurant
Lounge
Terras
Binnenhof
Prieeltje bij de vijver
Vijver kamer
Koetszaal

Slecht weer alternatief

In geval er gekozen is voor een buitenlocatie, zorgen wij voor een alternatief in geval van slecht weer.
Ceremonie buiten – vijverkamer of lounge
Toost buiten – vijverkamer, restaurant of lounge
Receptie buiten – lounge, restaurant
Exclusief
Tijdens uw exclusieve bruiloft zijn géén andere gasten aanwezig.
Het landgoed staat geheel privé tot uw beschikking.
Decoratie
Tafel en zaaldecoratie brengen onze gasten zelf aan en verwijderen deze ook weer na de feestelijkheden.
Aanbrengen decoratie
Indien de ruimtes daags van tevoren beschikbaar zijn, kan er dan reeds versierd worden. Het tijdstip voor
aankleding van zaal en tafels op de dag zelf stellen we in overleg vast.
Opruimen decoratie
Versiering dient de dag erna vóór 12:00 uur te zijn opgeruimd.
Het is niet toegestaan om confetti gebruiken op onze locatie.

Rozenblaadjes
Rozenblaadjes mogen worden uitgestrooid. Kunstblaadjes zijn niet toegestaan.
Schoonmaakkosten
We berekenen geen schoonmaakkosten.
Bij gebruik van confetti brengen we €250,- in rekening.
Personeelskosten
Bij al onze events zijn de personeelskosten inbegrepen.
Bordjes - en kurkengeld
Indien u eigen (sterke) dranken wilt nuttigen, of meegebrachte (bruids)taart wilt aansnijden bereken wij géén extra
kosten
Stappenplan
U heeft een passend huwelijksarrangement gezien op onze website. Hoe gaan we nu verder?
•
•
•
•
•

tijdens een eerste contact vragen we u naar de huwelijksdatum (en alternatieve data), het aantal
daggasten (ceremonie inclusief diner) en het aantal avondgasten.
onze weddingprofessionals nodigen u vervolgens uit om op locatie de verschillende ruimtes en het
buitengebied te bekijken.
voor de culinaire invulling bieden wij een ruim assortiment met diverse suggesties voor diners en
buffetten. U kiest wat het beste bij u past.
indien besloten wordt om het feest op Landgoed Overste Hof te houden, volgen er nog twee
contactmomenten.
eventueel is er een proefdiner zo’n 8 weken van tevoren.
ongeveer 6 weken voor het huwelijk bespreken we de tafelindeling, aantallen en bijzonderheden.
Ongeveer 2 weken voor het grote feest stellen we de definitieve menukeuze samen en ontvangen we de
hotellijst van de eventuele hotelgasten.

•

daags van tevoren of op de dag zelf kan de decoratie worden aangebracht
daags na het feest wordt de decoratie weer verwijderd door jullie “team”

Uw antwoord niet gevonden?
We realiseren ons dat deze lijst nooit volledig kan zijn.
Neemt u gerust contact op voor uw onbeantwoorde vragen. We helpen u graag.
U kunt bellen met 045- 20 80 200 of een mailtje sturen naar sales@overstehof.nl
*Voor onze algemene voorwaarden zie onze website.

