Trouwen bij Finley

CLASSIC WATERFRONT WEDDING

Een dag waarop alles klopt
Zie je het al voor je, de gezichten van je gasten als ze arriveren bij de luxe,
hagelwitte villa aan het mooiste stuk van de Loosdrechte plassen? En dan moet
de échte betovering nog beginnen! De ontvangst door jullie als stralend
bruidspaar, in de tuin met een feestelijk glas cava. Het jawoord in
de koepelzaal met uitzicht over het water. De lange, feestelijk
gedekte tafels tijdens de BBQ buiten.
En daarna… een swingend, warm feest waar iedereen jaren
later nog over praat. En als jij samen met je gasten aan het
genieten bent, zorgt ons ervaren en gastvrije team ervoor
dat geen enkel detail van je feest wordt vergeten. Vandaag
is een dag waarop écht alles klopt.

Hoe ziet je ideale huwelijksdag eruit?
Hoe je huwelijksdag er precies uit gaat zien bepaal je natuurlijk samen met je partner. Ons ervaren,
professionele team kan veel (of liever: bijna alles) voor je regelen. Maar om je vast een indruk te geven
van je huwelijksdag inspireren we je graag met een concreet voorbeeld.
12.00 - Opening van onze villa voor aankleding en decoratie;

19.45 - Afsluiting van de BBQ met koffie/thee
en friandises;

13.30 - Ontvangst van je daggasten in de
tuin of bar met patisserie en koffie, thee,
frisdrank, homemade lemonades of kruidenwater naar keuze;

20.30 - Ontvangst van je gasten voor het
feest. Gedurende de avond serveren onze gastvrouwen/heren een Nederlands assortiment
drankjes en huiswijnen;

14.00 - Grand entree van jou en je partner;

21.30 - Party-time! Het feest binnen in de
‘Bar’ gaat beginnen. De ruimte is bij uitstek
geschikt voor een echt dansfeest met DJ of
live-band;

14.30 - Welkomstwoord en huwelijksceremonie door de trouwambtenaar in de panoramazaal van de ‘View’, aan het water;
15.00 - Een toast op jullie geluk met een
heerlijk glas cava;
16.00 - Tijd om even bij te praten. Op de tafels
en bij de lounge sets plaatsen we crudités en
onze gastvrouwen/heren serveren een Nederlands assortiment aan borrels en bites;

21.45 - Tegen de muur van de ‘Bar’ plaatsen
we een automatiekwand, gevuld met bittergarnituur;
24.00 - Laatste late-night snack; een puntzakje knapperige friet met truffelmayonaise;
00.30 - Het uitzwaaimoment.

17.45 - Feestelijk BBQ buffet met fingerfoods, huiswijn en tafelwater;
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Een idee van de kosten
Om een idee te krijgen van de kosten gaan we er bij dit arrangement van uit dat je 30 daggasten hebt en
90 gasten voor het feest ’s avonds. Afhankelijk van de maand en de dag in de week moet je dan rekenen op
een bedrag tussen de € 8.750 en € 12.500. De prijs voor een extra daggast bedraagt € 120 en per extra
feestavondgast € 70 p.p. Zie voor de tarieven, kortingen en minimum bestedingsbedragen de prijskalender
op het inlegvel.

Wat krijg je daarvoor?
● Patisserie bij ontvangst;
● Een Nederlands assortiment drankjes en
huiswijn (van 12.00-00.30);
● Een glas cava met crudités en bites na de
huwelijksceremonie in de tuin;
● BBQ buffet met fingerfoods;
● Koffie met friandises na de BBQ;
● Hollandse bites gedurende de feestavond en
een late-night snack;
● De ceremonielocatie ‘View’ (direct aan de

●
●
●
●
●

Loosdrechtse Plassen gelegen) met ceremonieopstelling en geluidsinstallatie;
Terras en tuin aan het water met loungebanken en
terrasmeubilair;
De dinerlocatie ‘Living’ van villa Het Witte Huis;
De feestlocatie ‘Bar’ van villa Het Witte Huis;
Een ‘chill-out room’ voor jou en je partner;
Een ervaren locatiemanager en representatieve
gastvrouwen/heren.
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Finley is meerdere malen bekroond
met de Toptrouwlocatie Award

FINLEY ‘HET WITTE HUIS’
NIEUW LOOSDRECHTSEDIJK 242
1231 LG LOOSDRECHT

035 - 577 40 40
INFO@FINLEY.NL
WWW.FINLEY.NL
FACEBOOK/FINLEYHETWITTEHUIS
INSTAGRAM/FINLEY_HETWITTEHUIS
PINTEREST.COM/DROOMHUWELIJK

