
Trouwen bij Finley

C L A S S I C  W A T E R F R O N T  W E D D I N G

Het Witte Huis



09.00 - Inloop in  onze villa voor kapper, 

visagie en styling;

12.00 - First look op de steigers;

13.30 - Ontvangst van je ceremonie- en diner-

gasten in de tuin of terras met sweets, koffie, 

thee, frisdrank en kruidenwater naar keuze;

14.00 - Grand entree van jou en je partner. 

Als je dit wilt kunnen we een prachtige huwe-

lijksboot met schipper voor je regelen zodat 

je over het water je entree maakt*;

14.30 - Huwelijksceremonie door de  

trouwambtenaar in de View of buiten in de 

tuin. Beiden met schitterend uitzicht over de 

Loosdrechtse Plassen;

15.00 - Een toast op jullie geluk met cava en 

aansnijden van jullie bruidstaart;

16.00 - Felicitaties en borrel & bites; 

17.45 - Sfeervol huwelijksdiner naar wens:  

sit down, shared, walking of BBQ met wijnen 

en waters;

20.30 - Inloop van je feestavondgasten onder 

de sfeervolle stretchtent met een schitteren-

de sunset op de achtergrond – drankjes naar 

keuze, Hollands assortiment;

21.30 - De openingsdans &  party-time! Het 

feest binnen in de Bar gaat beginnen. De 

deejay booth van Finley kun je gebruiken, de 

deejay (of band) regel je zelf;

21.45 - Serveren van Hollandse bites en 

plaatsen van een automatiekwand;

24.00 - Late-night snack; een puntzakje 

knapperige friet met mayonaise;

00.30 - Het uitzwaaimoment in de tuin; maar  

ook nu kun je  letterlijk én figuurlijk in de  

huwelijksboot stappen en wegvaren.

Hoe mooi kan het worden?
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! 

Jullie huwelijksceremonie met het jawoord met uitzicht over het 

water in de View of bij mooi weer buiten in de tuin aan de 

Loosdrechtse Plassen. De ontvangst door jullie, in de tuin met 

een feestelijk glas cava. De prachtig gedekte tafels tijdens het 

diner en daarna een swingend warm feest waar iedereen jaren 

later nog over praat!

Hoe kan een huwelijksdag bij Finley 
eruit zien?
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 voorbeeld.





Een idee van de kosten
Om een idee te krijgen van de kosten gaan we er in dit voorbeeld  van uit dat je 30 gasten hebt voor de cere-

monie tot en met het diner en 90 gasten voor het feest ’s avonds. Afhankelijk van je voorkeursdatum moet je 

dan rekenen op een bedrag tussen de € 8.000,00  en  € 12.750,00 . Afhankelijk van de datum hanteren we na-

melijk een kortingspercentage van 0 tot 30%. Op de prijs/kortingskalender staat dit heel overzichtelijk vermeld 

hier zie je tevens het minimumbestedingsbedrag per datum.

Heb je meer diner- of feestavondgasten dan berekenen we hiervoor een meerprijs. Indicatie - is afhankelijk van 

jullie cateringwensen: extra ceremonie/diner gast vanaf € 87,50 en extra feestavondgast vanaf € 45,00 p.p.

* meerprijs voor sit down/shared en walking dinner en aankomst en/of vertrek per sloep met schipper

Wat krijg je daarvoor?
● Exclusief gebruik van de prachtige locatie Finley 

het Witte Huis 09.00- 01.00 uur;

● Hollands assortiment drankjes en huiswijn;

● Glas cava na de huwelijksceremonie in de tuin;

● Patisserie bij ontvangst en friandises bij koffie na 

het diner;

● Huwelijksdiner – naar keuze bbq, sit down diner, 

walking dinner, shared dining*;

● Hollandse bites gedurende de receptie , feest-

avond en een late-night snack;

● De ceremonielocatie View (direct aan de Loos-

drechtse Plassen gelegen) met ceremonie-opstel-

ling en geluidsinstallatie en meubilair;

● Terras en tuin aan het water met loungebanken 

en terrasmeubilair en stretchtent voorzien van 4 

vuurhaardjes, heaters en statafels;

● De dinerlocatie Living van villa Het Witte Huis 

voorzien van meubilair en decoratie;

● De feestlocatie Bar van villa Het Witte Huis voor-

zien van meubilair, decoratie en deejay booth;

● Een kleedruimte en ‘chill-out room’ voor jou en je 

partner;

● Een tasting van het diner, een gedetailleerd draai-

boek, een eindgesprek en een zeer enthousiaste 

en ervaren crew die met veel plezier en enthou-

siasme jullie droomhuwelijk bij Finley aan de 

Loosdrechtse Plassen gaat verzorgen.





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
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Het Witte Huis
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