
 

Aandachtspunten voor Huwelijksfeesten bij Finley Het Witte Huis 
 
Ontvangst en bereikbaarheid. 

Finley Het Witte Huis is geen reguliere horecagelegenheid. Als er geen evenementen gepland staan 
zijn er geen Horecamedewerkers aanwezig. Het kantoor van Finley is geopend op werkdagen van 
09.00 tot 18.00 uur maar vanzelfsprekend kunnen wij na afspraak ook in het weekenden en of 
rondleidingen verzorgen. Echter we kunnen alleen rondleidingen verzorgen wanneer onze locatie niet  
is gereserveerd door derden. Wanneer je eerder op de locatie wil komen of langer wil blijven dan 
beschreven staat in de offerte en of bevestiging is dit uiteraard, in en na overleg, mogelijk. Houdt er 
rekening dat er extra personeelskosten in rekening gebracht kunnen worden.  
 
The Library 

The Library (ruimte op de eerste verdieping) is de gehele dag voor jullie en jullie bruidspersoneel 
beschikbaar. De ruimte kunnen jullie gebruiken voor de opslag van eventuele kado’s, voor het 
opfrissen en/of omkleden en voor eventuele kinderen. Houd er rekening mee dat aan het einde van de 
dag alle kado’s en meegebrachte items mee naar huis worden genomen of de volgende dag voor 
11.00 uur worden opgehaald. Wij vertrouwen op je medewerking.  
 
Veiligheid en Geluidsoverlast 

Houd er rekening mee dat het in geen enkel geval toegestaan is om zelf vuurwerk, sterretjes en/of 
fakkels aan/af te steken. Overdag is buiten in de tuin rustige loungemuziek toegestaan onder 
begeleiding van de eventmanager van Finley. In de avond moeten  de deuren van de rechtervleugel 
(feestruimte) en linkervleugel om 21.30 uur worden gesloten om geluidsoverlast te voorkomen.   

 
Mochten jullie een touringcar inhuren voor het vervoer van jullie gasten dan verzoeken wij jullie door te 
geven aan de touringcar chauffeur om niet met draaiende motor op ons parkeerterrein te wachten ’s 
avonds.  Ivm overlast in de nachtelijke uren voor de omwonenden.  
 
Ceremonie 

Finley Het Witte Huis valt onder de gemeente Wijdemeren. Als jullie definitief voor Finley kiezen zullen 
wij een mail sturen naar de gemeente Wijdemeren voor de bevestiging van jullie huwelijk. Dit dienen 
jullie zelf ook te doen. Indien jullie kiezen voor een buitengewoon ambtenaar dienen jullie eveneens 
jullie huwelijk te melden bij de gemeente Wijdemeren. Voor vragen kunnen jullie kijken op 
www.wijdemeren.nl of mailen naar huwelijken@wijdemeren.nl. 
 
Eventmanager en gastvrouwen en gastheren.  

Onze professionele  gastvrouwen en gastheren gaan gekleed in een wit overhemd met leder schort. 
Onze eventmanager gaat gekleed in een kostuum en heeft de leiding over alle gastvrouwen en 
gastheren. Tevens is de Eventmanager op de dag zelf het aanspreekpunt voor de ceremoniemeester 
en/of weddingplanner.  
 
Finley’s Rehearsel Evening 

Twee maal per jaar organiseert Finley een ‘Rehearsel Evening’. In 2017 zal dit plaatsvinden op 
dinsdag 14 maart  en dinsdag 4 juli.  Deze avonden zijn voor de bruidsparen die hun huwelijk bij Finley 
hebben geboekt. Tijdens deze avond kunnen jullie diverse gerechten (door Finley geselecteerd) 
proeven, Voor jullie als bruidspaar is deze avond (eenmalig) kosteloos. Voor jullie introducés vragen 
wij een tegemoetkoming in de kosten á € 25,- per persoon.  
 
Aantal personen 

Tot tien werkdagen voor jullie huwelijk kan het definitief aantal gasten en cateringwensen worden 
doorgegeven met een maximale afwijking van 10% naar beneden. Het doorgegeven aantal personen 
is bindend voor de eindfactuur. Op de dag zelf zal op verschillende momenten een telling worden 
uitgevoerd, indien het aantal hoger ligt dan het doorgegeven aantal zal dit op de eindfactuur terug te 
vinden zijn. 
 
Algemene voorwaarden 

In de bijlage treft u onze algemene voorwaarden aan. Op al onze aangegane overeenkomsten zijn de 
Uniforme Voorwaarden Horeca van toepassing. De UHV zijn bindend voor iedereen die van onze 
diensten gebruik maakt. Op één punt wijken wij hiervan af namelijk 4.2.B – bij annulering tot 6 
maanden voor uitvoerdatum is de opdrachtgever gehouden 15% van de overeengekomen vergoeding 
aan Finley te betalen.  
 
Betaling 

Als jullie de optie omzetten  in een reservering ontvangen jullie van ons een aanbetalingsfactuur van 
30% (welke binnen 10 dagen dient te worden voldaan). Dan volgt 3 maanden voor jullie bruiloft de 2

e
 

aanbetalingsnota van 30%( welke binnen 10 dagen dient te worden voldaan)en  3 weken voor jullie 
huwelijk krijgen jullie de laatste aanbetalingsnota van 30%. Na de verzorging van jullie huwelijk 
ontvangen jullie de eindafrekening waarop dan uiteraard de 3 ontvangen aanbetalingen in mindering 
worden gebracht. 

http://www.wijdemeren.nl/
mailto:huwelijken@wijdemeren.nl


 

 
Finley Parking Service 

Het parkeerterrein van Finley biedt aan zo’n 20 auto’s plaats zonder parkeerbegeleiding. Met 
parkeerbegeleiding kunnen er zo’n 35 auto’s parkeren op ons eigen terrein. Het naastgelegen 
parkeerterrein is in te huren, hier kunnen nog zo’n 30 auto’s op parkeren. Tevens kunnen er nog zo’n 
50 tot 75 auto’s op de dijk aan onze zijde parkeren. Indien jullie meer auto’s verwacht kunnen wij een 
verderop gelegen parkeerterreinen inhuren en een shuttle service verzorgen. De prijs is op aanvraag.  

 


