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Het Huys ten Donck
als Ontvangsthuis

Mogelijkheden in de verschillende
ontvangstzalen van 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
ontvangst op Het Huys ten Donck te
organiseren, wordt het landgoed exclusief
aan u verhuurd. U kunt Het Huys en Park
dan als het uwe beschouwen.

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 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 273ste jaar, in optimale staat.

De Grote Ontvangstzaal
De Grote Ontvangstzaal, een prachtige lichte
ruimte op de eerste verdieping, is het
‘centerpiece’ van Het Huys ten Donck. Rijkelijk
gedecorreerd 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. Een
bijzonder sfeervolle ruimte waarin u uw gasten
in pracht en praal kunt ontvangen.
Deze ruimte leent zich uiterst goed voor
vergaderingen, congressen en seminars tot 60
gasten.

De Eetkamer

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 vergadering, seminar, congres met
lunch en/of diner.

Het Boudoir*
Naast de Grote Ontvangstzaal vindt u het
boudoir geschikt voor maximaal 6
personen, ook wel de dameskamer
genoemd. Het boudoir is een knusse
zitkamer waar u zich kunt terugtrekken
voor een vertrouwelijk gesprek bij de
haard. Ook leent deze aparte ruimte zich
uitstekend voor een workshop.

De Herenkamer*
Achter het boudoir bevindt zich de
herenkamer, één van de mooiste ruimtes
van het Huys. In deze ruimte staken
vroeger de heren hun sigaren op en
kunnen uw gasten, met de haard aan,
genieten van de warme sfeer van deze
kamer.
Evenals het Boudoir kunt u deze kamer
ook gebruiken als aparte ruimte bij een
workshop of voor een vergadering tot
maximaal 8 personen. Deze ruimte wordt
alleen in overleg opengesteld.

* De bestaande inrichting van deze ontvangstruimtes
bieden de bovengenoemde capaciteit.
In overleg kunnen we de capaciteit enigszins naar uw
wensen aanpassen.

Maximale capaciteit
Het Huys ten Donck wordt altijd exclusief aan u verhuurt ongeacht van welke ruimte u gebruik
maakt, met uitzondering van de Herenkamer. Hieronder vindt u de maximale capaciteit van de
verschillende ruimten. Het Koetshuis is apart te huren.
Theater
De Grote Ontvangstzaal 60
De Eetkamer
60
Het Boudoir*
De Herenkamer*

Ronde tafels
30
60

Carré
30
40

U-vorm
20
30

Maximaal
60
60
6
8

Onze tarieven
Onderstaande tarieven gelden in 2019 voor de exclusieve huur van Het Huys ten Donck voor
vergaderingen op doordeweekse dagen tussen 09:00 en 17:00. Heeft u specifieke wensen of
vragen of wilt u een offerte aanvragen? Neem dan contact met ons op, wij denken graag
met u mee!

Vergader tarieven

Alle hieronder genoemde tarieven zijn inclusief € 100,- schoonmaak- en
begeleidingskosten en exclusief kosten voor de catering, aankleding en techniek.
Aantal personen
0 - 15 personen
16 - 30 personen
31 - 60 personen

Dagdeel (4 uur)
€ 750,€ 1.250,€ 1.750,-

Gehele dag (8 uur)
€ 1.250,€ 2.000,€ 2.750,-

Vergaderdag met diner aansluitend
€ 1.750,€ 2.750,€ 3.500,-

Ruimte
Herenkamer
Koetshuis

Aantal personen
0 - 8 personen
0 - 20 personen

Dagdeel (4 uur)
€ 500,€ 200,-

Gehele dag (8 uur)
€ 750,€ 375,-

Catering arrangement
Tot 24 personen kunnen wij uw dag
arrangement inclusief lunch faciliteren voor
€ 25 p.p. en €150,- voorrijdkosten. Daarbij
inbegrepen is koffie, thee en water, verse
sappen en snacks de gehele dag door, een
informele lunch inclusief een (koud of
warme) soep en een gezonde
samengestelde sla naar wens.
Voor een exclusieve lunch, een lunch voor
meer dan 24 personen en/of voor een
diner verwijzen wij u graag door naar
onze cateraars (zie volgende pagina).

Aanvullende mogelijkheden
Aanvullend op uw programma biedt Het Huys ten Donck de volgende mogelijkheden:
- Gebruik van de Bechsteinvleugel in de Grote Ontvangstzaal
- Rondleiding door Het Huys ten Donck en haar rijke geschiedenis
- Beamer en projectiescherm, laptop kunt u zelf meenemen
- Gebruik van de tennisbaan
- Traditionele spelen in het park bijv: schermen, boogschieten, croquet
- Beamer en projectiescherm, laptop kunt u zelf meenemen
- Op aanvraag kan er uiteraard ook ontbijt verzorgd worden
- Zomeraanbod: een prachtig aangeklede tent in de tuin speciaal voor grotere ontvangsten zoals een congres

€ 350,€ 100,€ 100,In overleg
Op aanvraag
Op aanvraag

Op aanvraag

Catering
Organisatie van uw ontvangst
Voor de organisatie van uw vergadering op Het Huys ten Donck werken wij
samen met zes cateraars, waarmee wij een goede ervaring hebben en die wij u
van harte aanbevelen omdat zij de kwaliteit bieden die wij graag nastreven.
Voor het informele aanbod tot 24 personen bevelen wij onze volgende cateraars
aan:
Fred Rasenberg
www.fredrasenberg.nl
Fred Rasenberg
|
f.rasenberg@planet.nl
| 06 54361450
Van Stoop Events
Daniel van Hek
DeliciJo's
Jolanda Zwanenberg

|

www.stoopcateringevents.nl
daniel@stoopcateringevents.nl |

|

www.delicijos.nl
Jolanda@delicijos.nl

|

023 20 52 399

06 10 48 33 76

Voor de grotere en exclusievere ontvangsten bevelen wij onze volgende cateraars aan:
Maître Frederic
www.maitrefrederic.nl
Fred Abel
|
f.abel@maitrefrederic.nl
| 010 522 03 40
Famous Flavours
Ilse Lugard
Food Fantasies
Andrea Oosterveld
Maison van den Boer
Angèle de Vroom

|

www.famousflavours.nl
ilse@famousflavours.nl

|

www.foodfantasies.nl
a.oosterveld@foodfantasies.nl | 020 626 14 50

|

www.maisonvandenboer.nl
angele.devroom@kvdbg.com

| 020 416 00 20

| 0413 31 83 15

Vergunningen
Specifiek voor extra parkeergelegenheid
boven de 30 auto’s of het plaatsen van
een buitenfaciliteit (bijvoorbeeld een
afsluitbare tent) dient er een vergunning te
worden aangevraagd. Dit is veelal de rol
van uw cateraar of evenementen
organisator. U of de
cateraar/evenementenmanager 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 (circa. 16 weken)
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
ontvangen@huystendonck.nl of
via 0180 41 56 56.

Algemene voorwaarden
1. Huur- en annuleringsvoorwaarden.
Na het vastleggen van de datum voor uw ontvangst,
gelden bij annulering de volgende voorwaarden:
Bij het definitief boeken van uw ontvangst:
aanbetaling van 30% van de huurprijs (minimaal een
jaar van te voren)
8 weken van tevoren:
50% van de huurprijs
4 weken van tevoren:
100% van de huurprijs
2. De bovengenoemde tarieven zijn exclusief
cateringkosten, huur van aankleding/materialen en
apparatuur.
3. 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.
4. Extra uren boven het afgesproken aantal worden
berekend per half uur € 150,- (indien nodig, op basis
van nacalculatie).
5. Voor standaard op- en afbouw uren van de catering
worden geen extra uren gerekend. Zelf heeft u 30
minuten voorafgaand aan uw ontvangst om op te
bouwen. Wanneer u meer tijd nodig heeft, kunt u dit
vooraf met ons overleggen.
6. Voor de door ons aanbevolen cateraars geldt een
afdracht van 10% 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 15% 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.

7. Over de huur en kosten voor het gebruik van het
Huys is GEEN BTW verschuldigd.
8. 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”.
9. 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.
10. 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 (en/of uw
evenementenorganisatie indien betrokken) 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.
11. De bovengenoemde tarieven zijn exclusief
cateringkosten, huur van aankleding/materialen en
apparatuur, en per ontvangst worden er ! €100,schoonmaakkosten/ voorbereidingskosten berekent.
3. 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

Huisregels
Algemeen
Het terrein en Huys dient achtergelaten te worden zoals
het ook is aangetroffen. Organisator van het evenement
draagt eigen verantwoordelijkheid voor eventuele
toegebrachte schade. Voor eventuele schade die wij
aantreffen houden wij u verantwoordelijk, tenzij bekend
is of kan worden aangetoond dat de schade al voor de
activiteit is toegebracht. Vooraf aan elk evenement
adviseren wij u om met de beheerder van Het Huys ten
Donck de locatie na te lopen en een inventarisatie te
maken van al reeds bekende schade en dit in te vullen
op het bijgevoegde formulier.
De organisatie is verantwoordelijk voor het tijdig
aanvragen, of het door de cateraar laten aanvragen,
van alle benodigde vergunningen ten behoeve van het
evenement. Indien gewenst kunnen wij u hier over
informeren.
Uiterlijk één week vooraf aan het evenement ontvangen
wij graag een draaiboek met daarin het definitieve
programma, het aantal gasten per
programmaonderdeel, het menu en een lijst met de
benodigde spullen die meegenomen worden.
Gebruik locatie
Bij in- en uitloop van de locatie, dient er door de (gasten
en medewerkers van de) organisatie gezorgd te worden
dat mensen niet met vieze schoenen naar binnen lopen.
Zodra gebleken is dat hierdoor het interieur is vervuild,
zullen er aan de organisator extra reinigingskosten in
rekening worden gebracht.
Bij verplaatsing van meubels en andere spullen horend
bij de locatie, draagt de organisator zorg dat de
personen die de meubels verplaatsen dat met de uiterste
zorg zullen doen. De meubels zijn kwetsbaar antiek, dus
tijdens gebruik door gasten of medewerkers, dient er
uiterst zorgvuldig hiermee te worden omgegaan.

.Graag bediening van catering erop attenderen dat
glazen, kopjes of kommen tijdig van houten
voorwerpen door hen worden verwijderd en eventueel
afwegen indien vochtig, zodat er geen kringen kunnen
ontstaan.
Er zijn geen huisdieren toegestaan. Decoraties dienen
ten allen tijden in overleg besproken te worden. Er mag
nooit decoratie geplakt worden op muren, deuren of
ramen van Het Huys ten Donck.
Bij op- en afbouw, moet er op minimaal twee meter
afstand worden gewerkt van de aanwezige decoratieve
beelden die staan aan het einde van het gazon. Op het
omliggende terrein dient er alleen op de wandelpaden
te worden gelopen. Voertuigen mogen noch op het
gras, noch op de onverharde wandelpaden rijden. Alle
eventuele op- en afbouw van materialen op het
omliggende terrein dient in overleg te gebeuren met de
tuinman van de locatie, Hans Willemstein. Via
ontvangen@huystendonck.nl te bereiken.
In het Park en op het gazon achter het Huys zijn geen
voertuigen of paarden toegestaan, tenzij anders is
afgesproken.
Roken is binnen de gehuurde ruimtes verboden, en er
dienen voldoende asbakken buiten te staan waar wel
gerookt kan worden. Sigaretten en sigarettenpeuken
dienen door de organisatie van het evenement zelf
opgeruimd te worden en nergens op het landgoed
verspreid te worden. Wij verzoeken u vriendelijk geen
confetti of rijst te gebruiken.
Er zijn geen vuurkorven op het terrein toegestaan, of
andere brandende voorwerpen. Uitzondering hierop
zijn, in overleg, bijvoorbeeld waxinelichtjes in potten.

Er zijn geen vuurkorven op het terrein toegestaan, of
andere brandende voorwerpen. Uitzondering hierop
zijn, in overleg, bijvoorbeeld waxinelichtjes in potten
Parkeren
Op het terrein is er ruimte voor 30 tot 40 auto’s.
Wanneer er meer dan 20 auto’s verwacht worden, is
parkeerbegeleiding een vereiste. Parkeerwachters dienen
hiervoor een veiligheidsvest te dragen. Er dient altijd
voor gezorgd te worden dat hulpdiensten onbelemmerd
toegang hebben tot het Huys en de bijgebouwen.
Voor extra parkeergelegenheid dient een vergunning
aangevraagd te worden bij de Gemeente Ridderkerk.
Daarmee kunnen extra auto’s parkeren op de dijk
tegenover het Huys, langs de rand van de daar lopende
weg (Ringdijk).
Er kan noch op het gras noch in de ruimte voor het huis
geparkeerd worden, in verband met mogelijke schade
en brandweervoorschriften. Indien er niet voldoende
parkeergelegenheid op de locatie zou zijn, draagt de
organisator van het evenement eigen
verantwoordelijkheid om parkeerplaatsen buiten de
locatie te vinden. Er dient hierbij rekening te worden
gehouden met de doorstroom van het verkeer buiten
het hek van de locatie. Buiten het hek en zonder
vergunning voor extra parkeergelegenheid op de dijk,
dient er op officiële parkeerplaatsen geparkeerd te
worden langs de Donckselaan, omdat er anders door de
politie boetes worden uitgedeeld - dus dit is voor geheel
eigen risico van de organisator van het evenement en
zijn medewerkers, gasten en leveranciers.
Privé ruimtes van bewoners
Het is de organisatie, medewerkers of gasten niet
toegestaan de privé ruimtes in huis te betreden.

Huisregels
Vrachtwagens
Hiervoor dient qua afmeting van de vrachtwagens
rekening te worden gehouden met het feit dat de
ingangspoort niet breder is dan 3 meter, met weinig
ruimte om te draaien. Grotere vrachtwagens die niet
makkelijk door de ingangspoort passen zijn niet
toegestaan op het terrein. Organisator van het
evenement draagt eigen verantwoordelijkheid ervoor dat
het (vracht)verkeer op het terrein van de locatie niet
dermate intensief of zwaar is dat het grind of gras
rondom het Huys wordt beschadigd. Tevens dient er van
voldoende beschermende materialen gebruik gemaakt te
worden om beschadigingen en sporen tegen te gaan en
a.u.b. voorzichtig bij het rijden rondom de monumentale
bomen en deze ook niet beschadigen!
Catering
De cateraar dient zelf zorg te dragen voor het
aanbrengen van alle nodige materialen om de
activiteiten te kunnen ondersteunen met catering, evenals
stroomvoorziening. Voor het gebruik van
keukenapparatuur binnenshuis kan gebruik worden
gemaakt van de krachtstroom voorziening aan de
zijkant van het Huys. Afval dient mee te worden
genomen en niet op de locatie te worden verwerkt (ook
niet in onze vuilnisbakken).
Het is niet toegestaan binnenshuis te frituren. Noch zijn
er (bier)taps toegestaan. Wanneer er hier behoefte aan
is, kan dit in flesjes geserveerd worden. Wel kan er bij
mooi weer een biertap op het terras geplaatst worden.
Alle aankleding dient door de catering zelf verzorgd te
worden, zoals voldoende stoelen (wel of niet met
gebruik van de eettafel), eventuele (diner)kaarsen en
waxinelichtjes. Voorkeur gaat uit naar lange kaarsen in
crèmekleur.

Ook eigen kookgerei, theedoeken en overige
schoonmaakspullen (zoals afwasmiddel e.d.) dient de
cateraar zelf mee te nemen. Evenals verlengsnoeren en
kabels. Het gebruik van ducktape is ten strengste
verboden.
Bij het gebruik van de eetkamertafel hoeft er geen
molton meegenomen te worden, enkel een groot of
afgerokt taffellaken. De tafel is 6 meter lang, 1,40 meter
breed en 80 cm hoog. Aan de tafel kunnen maximaal
22 personen plaatsnemen. Stoelen dienen zelf
meegenomen te worden of door de cateraar te worden
ingehuurd. Wij adviseren de napoleon of versaille
stoelen, of stoelen met witte of crèmekleurige hoezen.
Wanneer er tafels ingehuurd worden, dient er zowel
een molton als een afgerokt tafellaken meegenomen te
worden.
Bij een vergadering van meer dan 6 personen in de
Grote Ontvangstzaal, moet er een (extra)
vergadertafel ingehuurd worden. Daarnaast dient er
onder al het meubilair dat gebruikt wordt een molton/
kleed geplaatst te worden ter bescherming. Graag
bediening erop attenderen dat glazen, kopjes of
kommen tijdig van houten voorwerpen door hen
worden verwijderd en eventueel afwegen indien
vochtig, zodat er geen kringen kunnen ontstaan.
Kleuren die binnenshuis niet zijn toegestaan, zijn zwart,
donkerblauw en paars. Wanneer een klant hier een
sterke voorkeur voor heeft, staan wij hen graag te
woord. Wij adviseren crème en klassieke
(pastel)kleuren.
Er dient altijd een rijplaat (circa 200 cm lang bij
maximaal 92 cm breed) meegenomen te worden voor
het uitladen van spullen vanaf de laadklep naar de
keuken voor zwaar materieel. Dit in verband met de
drempel bij het uitlaadpunt bij de keuken van Het
Huys ten Donck.

Stichting Het Huys ten Donck
Benedenrijweg 461, 2983 LA Ridderkerk
www.huystendonck.nl,
0180 41 56 56,
ontvangen@huystendonck.nl
KvK 41125889
Rabobank. NL53 RABO 0130 2786 37

