
Trouwen bij Finley

D A Y T I M E  W A T E R F R O N T  W E D D I N G



Trouwen in dolce vita stijl

11.00 - Opening van onze villa voor aankle-

ding en decoratie; 

12.00 - Ontvangst van je daggasten in de 

tuin of bar met dulces en koffie, thee, fris-

drank, homemade lemonades of kruidenwa-

ter naar keuze;

13.00 - Grand entree van jou en je partner;

13.30 - Welkomstwoord en huwelijksceremo-

nie door de trouwambtenaar in de panorama-

zaal van de ‘View’, aan het water;

14.00 - Een toast op jullie geluk met een 

heerlijk glas Scroppino;

15.00 - Tijd voor de ‘lazy Italian lunch’ vol over-

daad, aan prachtig opgedekte tafels op het  

terras of in de tuin. Onze gastvrouwen/heren 

schenken hierbij heerlijke Italiaanse wijnen;

17.30 - Tijdens het aansnijden van de 

bruidsijstaart serveren onze barista’s in de 

tuin pittige espresso’s met grappa of limon-

cello;

20.00 - Onze schipper met Barca staat klaar 

bij het terras voor een onvergetelijk en  

romantisch uitzwaaimoment.

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 drankje. Het jawoord in de 

koepelzaal met uitzicht over het water. 

Aansluitend een heerlijke ‘lazy Italian lunch’ op het terras 

of in de tuin. 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. Als jullie daarna 

per Barca langzaam wegvaren van je gasten weet je het 

zeker… dit is la dolce vita!

Hoe ziet je ideale huwelijksdag eruit?
Hoe je huwelijksdag er precies uit gaat zien bepaal je natuurlijk samen met je partner. Ons ervaren, professio-

nele team kan veel (of liever: bijna alles) voor je regelen. Maar om je vast een indruk te geven van je huwelijks-

dag inspireren we je graag met een concreet voorbeeld. 
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Een idee van de kosten
Afhankelijk van de maand en de dag in de week moet je rekenen op een bedrag tussen de € 140 en 

€ 200 per persoon als je minimaal 60 gasten van 11 jaar of ouder hebt. Kinderen tot 6 jaar betalen 35%, 

van 7 t/m 11 jaar 50% en van 12 t/m 16 jaar 75% van het tarief. Zie voor de tarieven, kortingen en 

minimum bestedingsbedragen de prijskalender op het inlegvel.

Wat krijg je daarvoor?
● Dulces bij ontvangst; 

● Een Nederlands assortiment drankjes en 

 Italiaanse wijnen (van 12.00-20.30);

● Een glas Scroppino na de huwelijksceremonie 

 in de tuin;

● Italiaans lunchbuffet met warme en koude 

 gerechten en Italiaanse wijn; 

● Bruidsijstaart met grappa en limoncello bij

 de koffie na de lunch;

● De ceremonielocatie ‘View’ met ceremonie-

 opstelling 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;

● Luxe sloep met schipper.
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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


