Écht contact met elkaar, met een vleugje
Achterhoekse gastvrijheid.

Aan: Het Bruidspaar

Koetshuis Slangenburg
Kasteellaan 2
7004 JK DOETINCHEM

Kasteellaan 2
7004 JK Doetinchem

KvK nr:
BTW nr:
Bank:
IBAN:
BIC:
T.A.V.:

VOORBEELD-OFFERTE
Doetinchem, 01-01-2021
Betreft:
Offertenummer:
Referentienummer:

Tel:
E-mail:
Website:

41047950
002848788B01
ABN AMRO
NL 98 ABNA 0637851978
ABNANL2A
Stichting Gastenhuis Kasteel
Slangenburg
0315 23 13 05
info@koetshuisslangenburg.nl
www.koetshuisslangenburg.nl

Huwelijk
2021-0101-0001
0000-0000-0001

Geachte Bruidspaar,
Met onze dank voor uw aanvraag doet het ons genoegen om u de volgende
offerte te mogen aanbieden. Dit is een voorbeeld offerte, hieraan kunnen geen
rechten worden ontleend.
Datum:
Aantal personen:

01-01-2021
50

Telefoonnummer:
Email:

0315-231305
info@koetshuisslangenburg.nl

Ceremoniemeester:
Telefoonnummer:
Email:

Uw dierbare
….
….

BABS:

De buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand
kunt u via de gemeente Doetinchem regelen via
onderstaand telefoonnummer:
0314-377377
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Hier een beschrijving van het programma:
Programma
12:30
Ontvangst gasten.
12:45
Aankomst bruidspaar.
13:00
Huwelijksceremonie in het Koetshuis Slangenburg.
13:45
Einde huwelijksceremonie.
13:50
Toost & felicitatie moment.
14:15
Foto’s maken met uw dierbaren.
14:45
Bruidstaart aansnijden met daarbij koffie of thee naar keuze 2.p.p.
15:30
Vertrek naar de volgende locatie.
Optioneel
16:00
18:00

Receptie op basis van drankafkoop met (zie hieronder).
Diner (prijs is op aanvraag).

U heeft de mogelijk om te trouwen in onze prachtige boomgaard, vraagt u
gerust naar de mogelijkheden (prijs is op aanvraag).
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Opstelling Ceremonie

Buffet:
Buffet is door u en het Koetshuis Slangenburg samen te stellen. Prijs op
aanvraag.
€ 00,00 p.p.
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Drankafkoop:
Wat bedoelen wij met afkoop? Als u de consumpties afkoopt gedurende een
bepaalde tijdsduur, dan kunnen u en uw gasten onbeperkt kiezen uit ons
gehele assortiment drank, wat bestaat uit: koffie, thee, frisdrank, bier, speciaal
bier, wijn, binnenlands en buitenlands gedestilleerd. Wij serveren geen sterke
drank in de vorm van shooters of shotjes.
Afkoop consumpties:
2 uur drankafkoop € 16,50 p.p. (Warme dranken, bier, alcoholvrij bier, fris en wijn)
2 uur drankafkoop speciaal € 19,50 p.p. (inclusief speciaal bier en gedestilleerd)
3 uur drankafkoop € 22,00 p.p. (Warme dranken, bier, alcoholvrij bier, fris en wijn)
3 uur drankafkoop speciaal € 25,00 p.p. (inclusief speciaal bier en gedestilleerd)
4 uur drankafkoop € 24,50 p.p. (Warme dranken, bier, alcoholvrij bier, fris en wijn)
4 uur drankafkoop speciaal € 27,50 p.p. (inclusief speciaal bier en gedestilleerd)
5 uur drankafkoop € 27,00 p.p. (Warme dranken, bier, alcoholvrij bier, fris en wijn)
5 uur drankafkoop speciaal € 30,00 p.p. (inclusief speciaal bier en gedestilleerd)
6 uur drankafkoop € 29,00 p.p. (Warme dranken, bier, alcoholvrij bier, fris en wijn)
6 uur drankafkoop speciaal € 32,00 p.p. (inclusief speciaal bier en gedestilleerd)

U kunt zelf bepalen hoe u met de drankjes om wilt gaan:
• Wilt u de consumpties in combinatie met een buffet en/ of hapjes, dan kunt u
kiezen voor drankafkoop.
• Wilt u de consumpties op nacalculatie? Dan betaalt u de barprijzen.
Uit ervaring weten wij dat de gasten gemiddeld tussen de 10 à 12 consumpties
per persoon gebruiken. Wij adviseren u rekening te houden met een gebruik
van 12 consumpties per persoon per 4 uur.

Bijzonderheden
• Heeft u nog specifieke wensen?
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Kostenoverzicht
Omschrijving
Trouwlocatie Maandag t/m Vrijdag
Koffie & thee
Prosecco
Vorkjesgeld

Aantal
1
100
50
50

Stukprijs
650,00
2,60
4,50
1,75

Totaal
650,00
260,00
225,00
87,50

Totaal te betalen € 1222,50 – Incl. BTW.
Exclusief overige dranken op nacalculatie.
Wilt u van deze offerte opdracht maken, dan verzoeken wij u vriendelijk dit
document binnen 14 dagen na offertedatum ondertekend terug te sturen via email naar info@koetshuisslangenburg.nl of via de post naar Koetshuis
Slangenburg, Kasteellaan 2, 7004 JK te Doetinchem.
Algemene voorwaarden & belangrijke informatie
1- Koetshuis Slangenburg kan u vrijblijvend een optie aanbieden betreffende datum, tijd
en/of ruimte. De optie is van kracht gerekend vanaf de datum van verzending van de
gewenste offerte. De optie geldt voor 14 dagen tenzij anders wordt overeengekomen
en schriftelijk staat vermeld in de offerte. Opties komen automatisch te vervallen
indien Koetshuis Slangenburg geen reactie ontvangt van u op de offerte. Indien
derden tussentijds een reservering willen maken voor dezelfde datum, tijd en/of
ruimte zullen wij u hiervan op de hoogte stellen binnen de periode waar de optie van
kracht is.
2- In het gebied Slangenburg mag op geen enkele wijze overlast veroorzaakt worden
doormiddel van vuurwerk, open vuur, geluidsoverlast of middelen die de openbare
orde verstoren. Bij overtreding hiervan zal Stichting Gastenhuis Kasteel Slangenburg
een boete van € 750,00 in rekening brengen.
3- In naleving van de Wet Geluidshinder, mede als uit respect voor de natuur in de
omgeving en gewenste rust bij Kasteel Slangenburg zijn wij genoodzaakt een
sluitingstijd in te stellen om 23:00, ongeacht of de partij binnen of buiten plaatsvindt.
4- Bij versterkte muziek dienen de aanwijzingen van de bedrijfsbeheerder opgevolgd te
worden.
5- Het is uitdrukkelijk niet toegestaan om wens-en-geluk ballonnen en of lampions op te
laten in het gebied Slangenburg. Het oplaten van gewone ballonnen is toegestaan
mits deze biologisch afbreek zijn.
6- Kamerbezetting en tafelschikking gebeuren in overleg met Koetshuis Slangenburg en
of Kasteel Slangenburg.
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7- Het gebruik van rozenblaadjes, confetti, schuimkanonnen,
Achterhoekse gastvrijheid.
slingers en rijst is niet toegestaan. Versieringen en overige
materialen dient u zelf retour te nemen. Mits hier
bijzondere afspraken over gemaakt zijn. Houdt u zich hier niet aan dan brengen wij u
€ 350,00 schoonmaak-/verwijderingskosten in rekening.
8- Koetshuis Slangenburg & Kasteel Slangenburg zijn gelegen in een natuurgebied. De
maximale snelheid bedraagt daardoor 20 km per uur.
9- Uiterlijk 7 dagen van te voren ontvangen wij de dieetwensen en allergieën van uw
gasten.
10- Kinderen worden gerekend tot en met 12 jaar. Alle leeftijden hierboven zullen als
volwassen bestempeld worden.
11- Houdt u er rekening mee indien u een bruidstaart en/of catering (alleen bij
goedkeuring Bedrijfsbeheerder) van buitenaf laat komen wij € 1,75 p.p.
‘’Vorkjesgeld’’ rekenen voor het gebruik van servies, aansnijden, uitserveren en
dergelijke.

Wij werken volgens de Uniforme Voorwaarden Horeca (UVH). Prijzen zijn geldig
gedurende een maand na offertedatum en incl. BTW, tenzij anders vermeld.
Hierna heeft Stichting Gastenhuis Kasteel Slangenburg het recht de tarieven en
prijzen te herzien.
Mochten er tussentijdse wijzigingen plaatsvinden en of het aantal personen
wijzigen, dan dient u dit tot uiterlijk 7 dagen van te voren te melden. De factuur
zal opgemaakt worden aan de hand van de door u opgegeven aantal personen,
zoals beschreven in de offerte. Mochten er op de dag zelf meer personen
aanwezig zijn dan beschreven in de offerte dan zal dit aantal personen in
rekening worden gebracht.

Datum:
Naam:
Handtekening voor akkoord:

