Exclusief trouwen in
jullie eigen kasteel.

Kasteel Kerckebosch, Zeist

OVER ONS

Welkom in ons intieme en culinaire kasteel
op de Utrechtse Heuvelrug
Valerie Vliet, Wedding Professional
Kasteel Kerckebosch is een perfecte trouwlocatie als jullie een romantische bruiloft
wensen waar alles onder een dak kan plaatsvinden. Zowel de huwelijksvoltrekking,
receptie, diner, feestavond als overnachting zijn bij ons mogelijk. Met een gemiddelde
waardering van een 9,4 van eerder ontvangen bruidsparen, zijn wij natuurlijk enorm
trots.
Natuurlijk hopen wij samen met jullie op een zomerse dag zodat jullie alles buiten
kunnen beleven, maar ook bij minder mooi weer is Kasteel Kerckebosch een bijzonder
sfeervolle en perfecte trouwlocatie. In de prachtige open haarden stoken we een mooi
houtvuur en maken we jullie trouwdag warm en sfeervol. Jullie hoeven je nergens
zorgen om te maken, want alles klopt tot in de puntjes. Mijn directe collega Bo Harrems
en onze partymanagers Sven en Arne zorgen er namelijk voor dat jullie trouwdag tot in
de kleinste details geregeld is!

Locatie
Exclusief gebruik van jullie
'eigen' kasteel.

OVERZICHT

Programma

Love doesn't make
the world go
round. Love is what
makes the ride
worthwhile

Hoe kan jullie huwelijksdag
er bij ons uitzien?

Arrangementen & kosten
Een idee van de kosten en
wat krijgen jullie daarvoor?

L O C AT I E

HET KASTEEL

CULINAIR
GENIETEN

ALLES ONDER
EEN DAK

Kasteel Kerckebosch is in
1904 gebouwd als
woonhuis door Jonkheer
Egbert Lintelo de Geer.

"Liefde gaat door de
maag".
Dat is waar onze
bevlogen keukenbrigade
op een dagelijkse basis
gepassioneerd mee bezig
is.

Bij ons is het mogelijk om
alles onder 1 dak te
organiseren, en dat op
iedere dag van de week.

Trouwen in een huiselijke
sfeer is waar wij voor
staan. Wij garanderen
jullie een intieme sfeer
met persoonlijke service
en aandacht voor details.

Van huwelijksvoltrekking
tot borrel. Van diner tot
groots feest. Na een
ontspannen overnachting
in een kasteelkamer
kunnen jullie de
volgende morgen nog
gezellig ontbijten met
jullie gasten.

Jullie bruidsdiner wordt
in nauwe samenspraak
met onze chef samengesteld. Zelfs de meest
verwende fijnproever zal
voor culinaire
verrassingen komen te
staan.

Ongeacht het weer zijn
jullie gegarandeerd van
een prachtige bruiloft.

ONZE DOELSTELLING

Het is onze missie om
jullie trouwdag tot de
meest bijzondere te
maken. Naast onze
aandacht voor de
kleinste details, zorgt
de informele ambiance
en culinaire ambities
dat jullie dag een
onvergetelijke wordt.

HOE KAN JULLIE DAG ER BIJ ONS UITZIEN?

Hoe jullie huwelijksdag er precies uit gaat zien bepalen jullie
natuurlijk samen. Ons ervaren en professionele team adviseert jullie
met alle mogelijkheden die ons kasteel biedt. Maar om jullie vast een
indruk te geven van jullie huwelijksdag inspireren wij jullie graag met
een voorbeeld.
VANAF 12.00 UUR - ONTVANGST BRUIDSPAAR

PROGRAMMA
CLASSIC WEDDING

Jullie worden van harte welkom geheten door jullie persoonlijke
party manager. Wij zorgen voor een aparte ruimte voor visagie,
kapper en omkleden. Jullie ceremoniemeester(s) kunnen in alle rust
het draaiboek doornemen en de laatste voorbereidingen doen.
13.00 UUR - ONTVANGST DAGGASTEN

Wij ontvangen jullie daggasten in onze sfeervolle bar-lounge met een
uitgebreid aanbod van koffie-/ en theespecialiteiten, frisdranken,
fruitwater en een luxe bonbon.
13.30 UUR - GRAND ENTREE BRUID(SPAAR)

Het grote moment is daar...
De imposante trap in ons kasteel is het perfecte decor voor een
groots entree van de bruid. De bruidegom wacht samen met jullie
geliefde familie en vrienden onderaan de trap. Een moment om nooit
te vergeten.

14.00 UUR - CEREMONIE

De sfeervolle trouwopstelling is in onze lichte lounge opgesteld, met
prachtig uitzicht op de kasteeltuin. Zodra al jullie gasten plaats
hebben genomen, kunnen jullie entree maken over de witte loper.
Als het weer het toelaat is dit natuurlijk ook mogelijk in onze zonnige
kasteeltuin met schitterend uitzicht op het kasteel.
14.45 UUR - TOOST

In de kasteelhal staat jullie bruidstaart klaar om aangesneden te
worden. Uiteraard schenken wij daar een feestelijk glas Cava of
Champagne bij.
15.15 UUR - BORREL

SOLUTION

Nu zijn jullie dan echt Mr(s) & Mr(s)...
Jullie daggasten kunnen jullie in alle rust feliciteren. Eventueel
kunnen er gedurende de borrel ook diverse fotoreportages worden
ingepland. Wij serveren dranken uit het Hollands assortiment, diverse
hapjes en gezellige borrelplanken.
17.30 UUR - OPFRISMOMENT

Even een opfrismoment voor jullie als kersvers bruidspaar en
eventueel jullie daggasten die ook blijven overnachten. Jullie hebben
tenslotte 14 kasteelkamers voor jullie gasten inclusief in de huurprijs.

18.00 UUR - HUWELIJKSDINER

In onze Kamer van Lintelo staan de prachtig gedekte tafels klaar voor
een gastronomisch en persoonlijk samengesteld 3-gangen diner
vanuit Restaurant Kerckebosch of een 4-gangen diner geinspireerd op
de menukaart van onze Bistoria. Indien jullie het diner dynamischer
wensen, dan adviseren wij jullie om de mogelijkheden van een
walking dinner te bespreken. Na het diner serveren wij het bruidspaar
een koffieservies in de Torensuite en de dinergasten krijgen deze aan
tafel geserveerd.
20.30 UUR - ONTVANGST AVONDGASTEN

Inloop van jullie feestavondgasten. Wij ontvangen hen met een
feestelijk glas bubbels bij de kasteeltrap, waar zij opwachting maken
voor het kersverse bruidspaar. Zodra iedereen binnen is en de DJ
jullie favoriete nummer op heeft gezet, maken jullie gezamenlijk een
groots entree van de kasteeltrap en kan de feestavond direct van
start gaan. Wij serveren hapjes en alle dranken naar keuze. Rond
middernacht serveren wij nog een puntzakje huisgemaakte frites met
truffelmayonaise en rond 00.30 uur kunnen jullie stiekem en
voldaan naar jullie eigen romantische Torensuite glippen.

SOLUTION

09.30 UUR - THE DAY AFTER

Na een heerlijke nacht in jullie luxe Torensuite en een relaxmoment
in de Jacuzzi, staat de uitgebreide ontbijttafel voor jullie en jullie
daggasten gedekt. Gezellig met elkaar napraten, lachen en in alle
rust nagenieten van jullie droomhuwelijk. Dat kan allemaal in jullie
eigen Kasteel Kerckebosch!

Het leek wel een sprookje. Het was prachtig
weer, de kasteeltuin stond in volle bloei en we
konden de hele dag buiten doorbrengen. Met
de blote voeten in het gras, precies zoals we
het bedacht hadden! 's Avonds vierden we een
geweldig feest. De service verliep de hele dag
vlekkeloos, we hebben werkelijk nergens naar
om hoeven kijken. De volgende ochtend
hebben we ook nog met alle daggasten op het
terras genoten van een uitgebreid ontbijt. Een
dag om nooit te vergeten, we zouden het best
nog eens over willen doen!
- Anna & Bart Kloosterboer,
18 augustus 2018

ARRANGEMENTEN

LAZY SUNDAY
WEDDING DEAL

CLASSIC
WEDDING

Arrangement beschikbaar
vanaf € 10.500 (o.b.v. 30
daggasten en 90 gasten
feestavond);
Authentieke gedeelte
Kasteel Kerckebosch
exclusief voor 24 uur;
Stijlvolle ruimtes voor
ontvangst, ceremonie,
borrel, diner en feestavond;
Bij mooi weer kan alles in
de prachtige kasteeltuin
worden georganiseerd;
Catering (3-gangen diner,
hapjes en dranken);
Overnachting en ontbijt
voor 27 gasten (incl.
bruidspaar).

WEEKEND
G E TAWA Y

Korting op locatiehuur tot
maarliefst 65%;
Arrangement beschikbaar
vanaf € 9.000 (o.b.v. 30
daggasten en 90 gasten
feestavond);
4-gangen Bistoria diner in
plaats van culinair 3gangen diner;
Inhoud arrangement
verder gelijk aan Classic
Wedding.

Authentieke gedeelte van
Kasteel Kerckebosch
exclusief voor 42 uur;
Aparte dinerruimte voor
informeel 4-gangen
Bistoria diner op avond
voorafgaand aan bruiloft,
inclusief wijnarrangement
en koffieservies;
Overnachting op basis van
een sfeervolle
kasteelkamer;
Huwelijksdag en volgende
ochtend gelijk aan Classic
Wedding.

CLASSIC WEDDING
ARRANGEMENT
VOLLEDIG VERZORGDE
BRUILOFT INCLUSIEF
OVERNACHTING EN
ONTBIJT (27 PERS)

Wat krijgen jullie hiervoor?
Exclusief gebruik van het authentieke gedeelte van Kasteel Kerckebosch,
inclusief 14 kasteelkamers, voor 27 gasten ontbijt en gemeentelijke
heffingen (inclusief bruidspaar);
Ontvangst daggasten met koffie- en theespecialiteiten en luxe bonbons;
Hollands assortiment dranken, korstdeegstengels en olijvenmix tijdens
borrel en feestavond;
Glas Cava na de huwelijksvoltrekking;
Gastronomisch 3-gangen huwelijksdiner inclusief huiswijn en tafelwater;
Luxe bruscetta's tijdens de borrel (3 hapjes p.p.);
Luxe bittergarnituur tijdens de feestavond (4 hapjes p.p.);
Puntzakje met huisgemaakte frites en truffelmayonaise na de feestavond;
De ceremonielocatie (bar-lounge) met schitterend zicht op de kasteeltuin
(opstelling met eigen meubilair);
Bordes terras en kasteeltuin, inclusief loungebanken, teak houten terras
meubilair en 2 vuurschalen;
De stijlvolle diner ruimte (Kamer van Lintelo) met linnen gedekte tafels,
zilver bestek en mooi glaswerk;
Een bijzondere feestruimte (bar-lounge) met 3 open haarden, een moderne
bar en combinatie van statafels en diverse zitjes;
Een tasting van het diner, twee weken voorafgaand aan jullie huwelijk,
inclusief een gesprek met de chef-kok, uitgebreid draaiboek, een
definitieve detailbespreking en een zeer ervaren en enthousiaste crew die
met veel plezier jullie droomhuwelijk gaat verzorgen.

K O S T E N I N D I C AT I E
CLASSIC WEDDING

Om een idee te krijgen van de kosten gaan we er in dit voorbeeld van uit dat
jullie 30 daggasten hebben en 90 gasten voor het feest. Afhankelijk van de
voorkeursdatum moeten jullie dan rekenen op een bedrag tussen de
€ 10.000 en € 12.000. Afhankelijk van het seizoen hanteren we namelijk een
kortingspercentage tot wel 40% op de locatiehuur (de locatiehuur is inclusief
14 kasteelkamers, ontbijt en gemeentelijke heffingen). In onze online offerte
planner zien jullie direct welke dagprijs geldt bij het kiezen van jullie
voorkeursdatum. Hebben jullie meer diner- of feestavondgasten dan
berekenen we hiervoor een meerprijs. Indicatie - is afhankelijk van jullie
cateringwensen: extra ceremonie/diner gast vanaf € 95,00 (exclusief
hotelkamer) en extra feestavondgast vanaf € 50,00 p.p.

Huur kasteel, 14 kamers, ontbijt en
gemeentelijke heffingen (27 pers.)

I N D I C AT I E

Locatiehuur (inclusief 14 kamers, ontbijt en tax):
5000

Korting tot
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Vaste prijs per daggast:
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Bovengenoemde prijzen gelden puur als indicatie en zijn
afhankelijk van de exacte wensen. Aan deze prijzen kunnen dan
ook geen rechten worden ontleend. Voor prijzen die van
toepassing zijn op jullie bruiloft verwijzen wij jullie graag naar
onze online offerte planner..

LAZY SUNDAY
WEDDING DEAL
TOT 65% KORTING
OP REGULIERE
HUURPRIJS

Sinds 1 januari 2019 is het ook in de Gemeente Zeist mogelijk om te
trouwen op zondag en het wordt ieder jaar populairder. Daarnaast is het
extra voordelig met korting tot wel 65%! Wat zijn de overige voordelen?
Een heerlijke lazy Sunday afternoon kun je 1 op 1 doorvertalen naar jullie
huwelijk. Hoe heerlijk is dat? Wie graag een fijne, rustige trouwdag wil heeft
aan de zondag de perfecte dag. Het biedt veel meer vrijheid en
mogelijkheden om in de mooie seizoenen elkaar het ja-woord te geven,
omdat dan vooral de vrijdagen en zaterdagen populair zijn.
Zijn er nog andere voordelen aan trouwen op zondag?
Trouwen op zondag heeft zeker nog meer voordelen. De setting van een
zondagsbruiloft is vaak anders dan een bruiloft met een groot feest, welke
vaak op vrijdag of zaterdag wordt gevierd. De sfeer van een zondagsbruiloft is
vaak (nog) meer ontspannen, met een gezellige borrel en een heerlijk culinair
diner. Ideaal voor de trend van de afgelopen jaren; je bruiloft vieren met een
kleiner gezelschap, mensen die echt belangrijk voor je zijn en die je er de
hele dag bij wil hebben. Ook hoeven nog maar weinig mensen vrij te vragen
om er die dag bij aanwezig te zijn. Iets waar velen wel tegenaan lopen met
een vrijdagse huwelijksvoltrekking.

G E TAWA Y W E E K E N D
WEDDING DEAL
2-DAAGSE BRUILOFT
SUPPLEMENT
€ 145 P.P.

Veel bruidsparen hebben het gevoel dat hun trouwdag veel te snel voorbij gaat. In
plaats van een enkele dag zouden jullie daarom ook een heel weekend de tijd
kunnen nemen voor jullie bruiloft. Omdat Kasteel Kerckebosch alles onder een
dak heeft, is het dan ook de ideale locatie om jullie weekend bruiloft te
organiseren, relaxed en exclusief.
Op de vooravond van jullie huwelijk worden jullie, samen met jullie gasten
ontvangen met een feestelijk aperitief in onze sfeervolle bar-lounge of op het
zonnige terras. Na check-in in de kasteelkamers, verwachten wij jullie voor een
informeel 4-gangen diner, inclusief bijpassend wijnarrangement, in een private
dining ruimte. De voorpret kan beginnen, want tijdens het diner kunnen jullie
gasten al het woord tot jullie richten. Nadat jullie nog een drankje hebben
gedronken bij de open haarden, kan iedereen een ontspannen nacht genieten in
een sfeervolle kasteelkamer. De volgende morgen kan de trouwdag ontspannen
beginnen, daar iedereen al aanwezig is. Gezellig met elkaar ontbijten en
vervolgens kunnen jullie je gaan klaarmaken voor de grote dag. Jullie gasten
kunnen nog even een heerlijke boswandeling maken alvorens zij zich gaan
omkleden. Na het First Look moment op de imposante kasteeltrap kan de dag
voor iedereen ontspannen beginnen. Dit arrangement biedt het beste van twee
werelden - een ontspannen bruiloft in combinatie met het ultieme vakantiegevoel
beleven. Lekker luxe en met veel tijd en aandacht voor iedereen die jullie dierbaar
is. Wij verzoeken jullie even persoonlijk contact op te nemen met onze Wedding
Professional indien jullie hier meer informatie over willen ontvangen.

Kasteel Kerckebosch is een romantisch en zeer goed bereikbaar
kasteel in het midden van het land. Deze bijzondere locatie
kenmerkt zich door haar unieke uitstraling, culinair hoge niveau
en persoonlijke service. Deze officiele trouwlocatie is perfect voor
bruidsparen die grote waarde hechten aan een bijzondere
ambiance in een informele sfeer. Bezoek snel onze website voor
het maken van een vrijblijvende online offerte.
W W W . K A S T E E L K E R C K E B O S C H . C O M

