Het Huys ten Donck als ontvangsthuis
Al bijna 300 jaar dient Het Huys ten Donck als belangrijk en gewaardeerd ontvangsthuis. De
ervaringen van eerdere gasten, reeds vastgelegd in de meest prachtige handschriften in vier
talen in het eerste gastenboek van 1765, bevestigen dit.
Sinds 1980 stelt Stichting Het Huys ten Donck het landgoed beschikbaar voor
(internationale) corporate- en particuliere ontvangsten, commerciële- en redactionele
fotoshoots en filmopnamen. Hierdoor heeft Het Huys ten Donck welverdiend naam en
faam verworven als ontmoetingsplaats van het hoogste niveau, met haar unieke Rococo
interieur en omringd door een van de oudste in Engelse stijl aangelegde landschapsparken
in Nederland. Een wandeling door het Huys is een wandeling door onze vaderlandse
geschiedenis. Door haar eeuwenlange verbinding met de familie Groeninx van Zoelen, is de
warme en persoonlijke sfeer van Het Huys behouden gebleven. Mede dankzij de
ontvangsten in de afgelopen jaren, verkeert Het Huys ten Donck, als een van de laatste nog
geheel authentieke buitenplaatsen in Zuid-Holland, in haar 269ste jaar, in optimale staat.
Het Huys ten Donck als trouwlocatie
Het Huys ten Donck is sinds 2010 een officiële en gewilde trouwlocatie waar u zowel uw
gehele huwelijk kunt organiseren als ook delen van uw huwelijksprogramma. Onze
ontvangstruimtes zijn bijzonder geschikt voor een feestelijke receptie, een intiem diner of een
klassieke walking dinner. Ook is het mogelijk om gebruik te maken van het landschapspark
voor een fotoreportage, buitenreceptie of een gezellig dansfeest.
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Mogelijkheden in de verschillende ontvangstzalen op Het Huys ten Donck
Als sinds haar bouw in 1746 beschikt Het Huys ten Donck over een aantal bijzondere
ontvangstruimten, elk met haar eigen charme. Wanneer u besluit om uw huwelijksprogramma
op Het Huys ten Donck te vieren, wordt Het Huys met gazon erachter exclusief aan u
verhuurd. U kunt het buitenhuis dan als het uwe beschouwen.
De Grote Ontvangstzaal, een prachtige lichte ruimte op de eerste verdieping, is het
‘centerpiece’ van Het Huys ten Donck. Rijkelijk gedecoreerd met achttiende-eeuws Rococo
stuc- en houtsnijwerk, biedt deze verdieping een
mooi uitzicht over de gehele zichtlijn van het Park
aan de zuidzijde en tot aan de Nieuwe Maas aan de
noordzijde.
De Grote Ontvangstzaal leent zich uiterst goed als
trouwzaal waar u tot 80 gasten uw ceremonie kunt
laten plaatsvinden. Voor een (avond)receptie of
'walking dinner' biedt deze zaal ruimte aan ongeveer
125 gasten.
De Eetkamer op de begane grond beschikt
over een openhaard en tevens een prachtig
uitzicht op het Park. Via de openslaande deuren
kunt u het terras oplopen om in alle seizoenen
te genieten van de natuur.
Monsieur Rene Klotz die ooit Versailles
verlichtte, bracht ook de sfeervolle verlichting
aan in de Eetkamer onder het motto 'Dames
zijn het mooist bij kaarslicht'.
De sfeervolle Eetkamer leent zich uitstekend
voor een intiem zittend diner tot 60 gasten of voor een 'walking dinner' of receptie met
maximaal 125 gasten.
Het Koetshuis
Naast het hoofdgebouw bevindt zich het Koetshuis, het oude stalgebouw, dat in 2009 werd
gerenoveerd en de mooie eclectische combinatie werd gecreëerd van de authentieke maar ook
nieuwe moderne elementen. De voorruimte en aansluitende middenruimte van het Koetshuis,
met pantry en eigen toilet, bieden de perfecte plek voor een receptie of feest tot 80 personen.
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De capaciteit van Het Huys ten Donck
Het Huys ten Donck wordt altijd exclusief aan u verhuurt ongeacht van welke ruimte u gebruik
maakt. Hieronder vindt u de maximale capaciteit van de verschillende ruimten.
Maximale capaciteit
De Grote Ontvangstzaal
De Eetkamer
Gazon
Tent op het gazon
Koetshuis

Ceremonie
50*
50
150
200
-

Diner
60
100
150
-

Receptie/
Feest
walking dinner
125**
125**
125
250
250
80
80

* Dit is de maximale capaciteit wanneer u al uw gasten zittend uw huwelijksceremonie laat bijwonen. Tot 80 gasten
kunnen wij een combinatie maken in zit- en staanplaatsen waardoor een groot deel van uw gasten uw ceremonie
zittend kan bijwonen en enkele van uw gasten uw ceremonie staand kunnen bijwonen.
** Een walking dinner binnenshuis met 125 gasten is enkel mogelijk bij een combinatie van de Eetkamer en de Grote
Ontvangstzaal.

Een groter ontvangst of een dansfeest?
Om Het Huys ten Donck te beschermen en in stand te houden voor verdere generaties kunnen
wij maximaal 125 gasten binnenshuis ontvangen. Het is niet mogelijk om binnenshuis te dansen
of versterkte muziek te draaien. Voor grotere en buitenontvangsten werkt Het Huys ten Donck
onder andere samen met Maessen Tenten. Samen dragen wij zorg voor: een prachtige, met
kroonluchters aangeklede, canvas tent met steigerhouten terras, op het gazon. Een ware
totaalbeleving van het landgoed waarbij u tot 250 gasten kunt ontvangen voor een receptie of
dansfeest.
Voor grotere ontvangsten zijn andere tarieven van toepassing. Voor meer informatie hierover
kunt u contact met ons opnemen.
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Onze tarieven
Onderstaande tarieven gelden in 2015 voor de exclusieve huur van Het Huys ten Donck. Voor
de trouwplechtigheid op Het Huys ten Donck gelden bepaalde huisregels. Wij sturen u graag
de nodige informatie hierover toe. Heeft u specifieke wensen of vragen of wilt u een offerte
aanvragen? Neem dan contact met ons op, wij denken graag met u mee!
Huwelijksceremonie
Een huwelijksceremonie in de Grote Ontvangstzaal, in de Eetkamer of op het gazon van Het
Huys ten Donck. Bij het Gemeentehuis in Ridderkerk dient u zelf de datum en tijd met een
ambtenaar van de burgerlijke stand af te stemmen.
Huwelijksceremonie tot 80p

€ 2.000,-

Dit tarief is inclusief de huur van 50 stoeltjes en schoonmaakkosten en exclusief de kosten voor de
burgerlijke stand. Het Huys ten Donck kan zelf tot 50 binnen- of buitenstoeltjes verzorgen. Wanneer u
meer gasten verwacht bij uw buitenhuwelijk kunnen wij voor u, tegen een meerprijs, de overige
benodigde stoeltjes bijhuren. U heeft in totaal 90 minuten de tijd (inclusief inloop en uitloop).

Klein huwelijksprogramma: een ceremonie met aansluitend een toost
Een huwelijksceremonie in de Grote Ontvangstzaal met aansluitend een toost in de Eetkamer
op de begane grond. Dit klein huwelijksprogramma is mogelijk vanaf 30 tot 80 gasten.
Klein huwelijksprogramma

€ 2.250,-

Dit tarief is inclusief de huur van 50 stoeltjes en schoonmaakkosten en exclusief de kosten voor de
burgerlijke stand, catering en aankleding. U heeft in totaal twee uur de tijd (inclusief inloop en
uitloop).

Huwelijksprogramma: een ceremonie met een toost, lunch of receptie
Een huwelijksceremonie in de Grote Ontvangstzaal met aansluitend een toost en receptie of
lunch in de Eetkamer op de begane grond. De ceremonie tot 80 gasten binnenshuis en tot 150
gasten buitenshuis. Voor de receptie kunt u binnenshuis 125 gasten uitnodigen.
Huwelijksprogramma (4 uur)
Aantal gasten
Programma tot 30 gasten
Programma tot 50 gasten
Programma tot 80 gasten
Programma tot 125 gasten

Tarief
€ 2.000,€ 2.500,€ 3.200,€ 4.000,-

Elk aanvullend uur
€ 450,€ 600,€ 750,€ 900,-

Deze tarieven zijn inclusief de huur van stoeltjes voor de ceremonie en schoonmaakkosten.
Deze tarieven zijn exclusief de kosten voor de burgerlijke stand, catering en aankleding.
U heeft in totaal 4 uur de tijd (inclusief inloop en uitloop)
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Uw gehele huwelijksprogramma op Het Huys ten Donck
Wilt u de gehele dag uw bruiloft op Het Huys ten Donck vieren? Wij denken graag met u
mee over uw programma en maken hiervoor graag een offerte voor u op maat.
Fotoreportage
Bent u verliefd geworden op het Donckse bos? Wij bieden u de mogelijkheid om uw
fotoreportage te laten maken onder begeleiding van uw eigen fotograaf of door een van
de fotograven waar wij graag mee samenwerken.
Fotoreportage in het Park

€ 150,-

U heeft in totaal 90 minuten de tijd om in het Landschapspark en op het voorportaal foto’s te
maken. Het is helaas niet toegestaan om binnenshuis foto’s te maken.
Wanneer u op Het Huys ten Donck trouwt en een fotoreportage in het Park afneemt, zijn er
binnenshuis een specifiek aantal plekken waar u foto's mag laten maken door uw fotograaf,
namelijk het voorportaal, de Grote Trap en op beide balkons. Tijdens de trouwplechtigheid
mogen er uiteraard foto’s genomen worden door uw fotograaf, verder willen wij u vriendelijk
verzoeken geen foto’s binnenshuis te maken. Het is helaas niet toegestaan voor uw gasten om
binnenshuis foto’s te maken. Graag verzoeken wij u onze huisregels hieromtrent goed door te
lezen.
Fotografen suggesties

Telefoon

Website

Isabelle Hattink

06 53 48 48 11

www.fotobelle.nl

Gerhard Nel

06 51 91 48 24

www.gerhardnel.nl

Marije van der Leeuw

06 28 24 50 55

www.marijevanderleeuw.com

Cooper Seykens

06 53 87 11 92

-

Rika Conradi

06 46 39 88 90

www.huwelijksfotografe.nl

Anjo van der Graaff

0187 60 317

www.fotograaff.nl

Aanvullende mogelijkheden:
Aanvullend op uw programma biedt Het Huys ten Donck de volgende mogelijkheden:
- Gebruik van de Bechsteinvleugel in de Grote Ontvangstzaal
€ 350,- Fotoreportage in de Engelse tuin en voorportaal Huys ten Donck
€ 150,- Rondleiding door Het Huys ten Donck tijdens uw huwelijksprogramma € 100,- Traditionele spelen in het park bijv: schermen, boogschieten, croquet
Op aanvraag
- Beamer en projectiescherm, laptop kunt u zelf meenemen
Op aanvraag
- Gebruik van de tennisbaan
In overleg
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Organisatie van uw ontvangst
Voor de organisatie van uw huwelijk op Het Huys ten Donck werken wij samen met vijf
erkende cateraars, waarmee wij een goede ervaring hebben en die wij u van harte aanbevelen
omdat zij de kwaliteit bieden die wij graag nastreven.
Cateraar

Contact

Telefoon

Website

Maitre Frederic

Fred Abel

010 522 03 40

www.maitrefrederic.nl

Food Fantasies

Andrea Oosterveld

020 626 14 50

www.foodfantasies.nl

Maison van den Boer

Marjanne Kranendonk

010 447 94 40

www.maisonvandenboer.nl

Famous Flavours

Ilse Lugard

020 416 00 20

www.famousflavours.nl

Loffelijk

Joeke Warmerdam

078 260 00 14

www.loffelijk.nl

Vergunningen
Binnenshuis is versterkte muziek en dansen helaas niet mogelijk. Wel kunnen wij, in
samenwerking met onze leveranciers, hiervoor een tent voor u in de tuin laten plaatsen.
Specifiek voor extra parkeergelegenheid boven de 30 auto’s of voor het plaatsen van een
buitenfaciliteit (bijvoorbeeld een tent voor uw dansfeest) dient er een vergunning te worden
aangevraagd. Dit is veelal de rol van uw cateraar. U of de cateraar dient dan ook op de hoogte
te zijn van (of zich in te lichten over) benodigde vergunningen voor uw ontvangst en is zelf
verantwoordelijk voor het tijdig aanvragen van alle nodigde vergunningen bij de gemeente
Ridderkerk. Wanneer u vragen heeft, zijn wij natuurlijk altijd bereid u hierover te
adviseren.
Contact
Heeft u nog vragen of wilt u een afspraak maken om Het Huys ten Donk te bezichtigen?
Neem dan contact met ons op via trouwen@huystendonck.nl of via 0180 41 56 56.
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ALGEMENE VOORWAARDEN
1.

2.

3.
4.
5.
6.

7.
8.

9.

10.

11.

Annuleringvoorwaarden.
Na het vastleggen van de datum voor uw ontvangst, gelden bij annulering de volgende
voorwaarden:
12 weken van tevoren – 30% van de huurprijs
8 weken van tevoren – 50% van de huurprijs
4 weken van tevoren – 100% van de huurprijs
De bovengenoemde tarieven zijn exclusief cateringkosten, huur van
aankleding/materialen en apparatuur, en per ontvangst worden er € 100,schoonmaakkosten/ voorbereidingskosten berekent.
Er kan binnenshuis niet worden gedanst, noch mag er versterkte muziek worden
gedraaid. Wel is het mogelijk hiervoor een tent in de tuin te plaatsen.
Extra uren boven het afgesproken aantal worden berekend per half uur á € 150,(indien nodig, op basis van nacalculatie).
U heeft voorafgaand aan uw evenement 30 minuten de tijd om op te bouwen. Wanneer u
meer tijd nodig heeft, kunt u dit vooraf met ons overleggen.
Voor de door ons aanbevolen cateraars geldt een afdracht van 15% op food & beverage,
die niet boven op de locatiekosten aan u doorberekend dient te worden. Voor een
andere cateraar naar uw eigen keuze (dient wel een gevestigd professioneel bedrijf te
zijn), berekenen wij een afdracht van 20% voor de extra begeleiding die dit van onze
kant vraagt. Dit dient binnen een week na het desbetreffende evenement door de
cateraar aan Stichting Het Huys ten Donck te worden overgemaakt.
Over de huur en kosten voor het gebruik van het Huys is GEEN BTW verschuldigd.
Betalingen dienen gelieve vooraf aan uw ontvangst, echter uiterlijk binnen 14 dagen na
dagtekening van de factuur te geschieden op rekeningnummer Rabobank: NL53 RABO
0130 2786 37, t.n.v. “Stichting Het Huys ten Donck”.
U of de cateraar dient op de hoogte te zijn van (of zich in te lichten over) benodigde
vergunningen voor uw ontvangst en is zelf verantwoordelijk voor het tijdig aanvragen
van alle nodigde vergunningen bij de gemeente Ridderkerk. Indien u hierbij hulp
nodig heeft, kunt u altijd contact met ons opnemen.
U wordt als aanvrager persoonlijk verantwoordelijk gehouden voor alle eventuele
schade die er tijdens uw evenement op Het Huys ten Donck zou mogen plaatsvinden.
Wij raden u aan voorafgaand aan uw evenement navraag te doen bij uw verzekeraar
met betrekking tot uw dekking hiervoor. Indien u de cateraar verantwoordelijk acht
voor eventuele schade, dient u daar zelf verantwoordelijkheid voor te nemen om dat bij
de cateraar te verhalen.
Foto’s die worden gemaakt in het Park of in het Huys, zal het bruidspaar ook met ons
delen en Het Huys ten Donck zal deze vrij van rechten mogen gebruiken in eigen
communicatie en promotie, indien gewenst met naamsvermelding van de fotograaf. Bij
publicatie van de foto’s door de fotograaf is naamsvermelding van de locatie gewenst.

Stichting Het Huys ten Donck, Benedenrijweg 461, 2983 LA Ridderkerk
T: 0180 41 56 56, W: www.huystendonck.nl, E: trouwen@huystendonck.nl
KvK 41125889 – Rabobank. NL53 RABO 0130 2786 37

