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Jullie bruiloft bij
Huize Koningsbosch
Alles op één locatie
Ceremonie, Receptie, Diner,
Feest, Overnachten, Ontbijt
Goed geregeld, geen stress
Puur aandacht voor elkaar…

Huize Koningsbosch
Heereweg 84, Castricum
Tel.: 0251 860 385
E-mail: info@huizekoningsbosch.nl

Hallo aanstaand bruidspaar,
Van harte gefeliciteerd met het voornemen om te gaan trouwen.
We zijn er trots op dat onze locatie hiervoor in aanmerking komt.
Er staat jullie een fantastische periode te wachten.
Het begin is gemaakt… De vraag is gesteld en het bevestigende antwoord is gegeven.
Jullie zijn vanaf dat moment waarschijnlijk al aan het bedenken hoe jullie de bruiloft willen vieren.
Wij en ons hele team willen graag ons steentje hieraan bijdragen.
Per jaar hebben wij bij Huize Koningsbosch tientallen bruiloften.
We hopen dat het voor jullie een geruststellende gedachte is dat we hier dus aardig wat ervaring
mee hebben.
Onze kracht is dat we luisteren naar wat jullie wensen zijn en dat we hier zo goed mogelijk
invulling aan geven. Jullie zijn aan zet… Vertel het ons maar… Als jullie het willen denken we
graag mee.
Van één ding zijn jullie verzekerd: Tijdens jullie bruiloft zal alles soepel en volgens de gemaakte
afspraken verlopen. Jullie zijn die dag al geëmotioneerd genoeg. Jullie hoeven je dan ook geen
zorgen te maken over de uitvoering. Laat dat maar aan ons én jullie ceremoniemeester over.
Het genieten gaat beginnen…
Jullie gaan een feestje geven waar later nog lang over gesproken zal worden.
In deze brochure schetsen we een beeld (letterlijk) van Huize Koningsbosch.
Op de volgende pagina vinden jullie de meest geboekte pakketten.
De prijsstelling is per persoon zodat jullie snel een beeld krijgen van de kosten.
Spreekt een pakket je niet aan? Geen probleem dan gaan we speciaal voor jullie iets op maat
maken. Een uitzondering hierop in het Ceremonie-pakket. Dit is een vast pakket.
Het voordeel van pakketten is dat de kosten vooraf bekend zijn en vast liggen.
Er is géén nacalculatie.
Willen jullie het daadwerkelijke aantal bestelde artikelen afrekenen in plaats van afkopen, dan kan
dit uiteraard ook.
Je hoeft dit niet allemaal nú te bepalen.
Het vastleggen van de datum en de ruimten is het belangrijkste. Tot 48 uur vóór jullie bruiloft
kunnen en zullen er nog allerlei wijzigingen plaatsvinden. Dit is normaal.
Neem dus lekker de tijd om rustig nadenken over wat jullie precies willen.
Mocht je nu of in de toekomst iets willen bespreken met ons dan kan dit altijd.
Wij zorgen er voor dat één-en-dezelfde persoon jullie aanspreekpunt is.
We zouden het heel leuk vinden om met jullie in gesprek te gaan.
Met vriendelijke groet,

Saskia Geraeds & Rob Redmeijer

In welke sfeer willen jullie trouwen?
Een klein maar super romantisch moment
1. Ceremonie
2. Ceremonie + Receptie
- Alleen op zondag t/m donderdag
- Vanaf 30 gasten
- Vast pakket voor de ceremonie
- Beschikbare ruimten: Grote Zaal, Zaal terras en Beneden-terras

Stijlvol trouwen met een culinaire beleving
3. Ceremonie + Receptie + Diner
- Vanaf 30 gasten
- Vast pakket voor de ceremonie
- Beschikbare ruimten: Grote Zaal, Zaal terras en Beneden-terras
Chef kok Natasja Wensink kookt de sterren van de hemel in ons Restaurant Aan het Bosch. Wij
bespreken graag al jullie dinerwensen. Dat het een culinaire beleving gaat worden staat vast, want
ons restaurant staat zeer goed aangeschreven.
Het voordeel van een diner tov een feest is dat jullie gasten ook daadwerkelijk de tijd en rust hebben
om gezellig met elkaar te praten. Tijdens het diner is allerlei entertainment mogelijk. Wij adviseren
jullie hier graag in.
Het maximum aantal dinergasten is afhankelijk van het gekozen soort diner.

Groots trouwen met een feest én overnachting
4. Ceremonie + Receptie + Diner + Feest + Overnachting met ontbijt
- Alleen van september t/m juni
- Vast pakket voor de ceremonie
- Minimale besteding 6500 euro
- Alle ruimte zijn beschikbaar
- Alleen in combinatie met alle hotelkamers
Indien ’s avonds een feest gegeven wordt dan geeft dit zo veel gezellige drukte dat we de
nachtrust van hotelgasten niet meer kunnen garanderen. Daarom is het geven van een feest alleen
mogelijk indien ook alle kamers afgenomen worden.
Wel zo leuk. Want de volgende dag zitten jullie met de mensen waar jullie het meeste van houden
weer aan het ontbijt en duurt jullie bruiloft eigenlijk twee dagen.

Arrangementen per persoon, inclusief zaal / ruimte buiten
Ceremonie
(vast pakket)

Vanaf 30p. Max 1,5 uur: Opstelling naar keuze, Geluids-en
Lichtapparatuur, Ontvangst met koffie-theebuffet, Tapkan
(Kilner) met water en vers fruit, Toost met Cava/Prosecco uit
fluuts, Aansnijden en verdelen taart (eigen levering.
Let op! Dit is een vast pakket. Artikelen kunnen niet
losgekoppeld worden van de prijs.

€ 35,00

Receptie

Vanaf 30p. Max 2 uur: Tafelgarnituur, Bier, Fris, Wijn, Koffie,
Thee, 2 hartige snacks (Bitterbal, Crostini), Zaalhuur

€ 25,00

Diner

Vanaf 30p. Max 2,5 uur: 3-gangen diner, Tafellinnen, Karaf
kraanwater, Bijpassende wijnen, Fris, Bier, Koffie, Thee met
Friandises. (Er wordt géén zaalhuur berekend)

€ 66,00

Feest

Vanaf 45p. tussen 20.30 tot 00.30 u.: Bier, Wijn, Frisdranken,
Tafelgarnituur, 4 hartige snacks (Bitterballen, Kaasstengels,
Crostini's, Vega loempiaatje), Eindsnack (broodje ‘Holtkampcroquette’), Tafeldecoratie, Geluids-en lichtapparatuur,
Zaalhuur.

€ 45,00

Overnachting

Laagseizoen, niet op vrijdag, zaterdag, feestdagen:
Hotelkamer, Ontbijt,. Alle 23 kamers/ 45 bedden.

€ 3300

Overnachting

1-30 september en op vrijdag, zaterdag en feestdagen:
Hotelkamer, Ontbijt, Alle 23 kamers/ 45 bedden.

€ 3600

Toeristenbelasting Bij gebruik hotelkamers.

€ 1.80
pppn

Liever geen pakket? Zie voor losse artikelprijzen onze separate Banqueting-prijslijst.
Reserveringen die vooruit gemaakt zijn kunnen onderhevig zijn aan prijswijzigingen.
De prijzen van de artikelen op de dag van uitvoering worden in rekening gebracht.
Voor het verplaatsen naar een andere datum wordt 195 euro verplaatsingskosten berekend.

Op al onze diensten en leveringen zijn de Uniforme Voorwaarden Horeca Nederland van toepassing.
Deze kunt u vinden op: https://www.khn.nl/tools/uniforme-voorwaarden-horeca-nederlands
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