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'alive and kicking'

De Grote
Ontvangstzaal
De Grote Ontvangstzaal, een prachtige
lichte ruimte op de eerste verdieping, is het
‘centrepiece’ van Het Huys ten Donck.
Rijkelijk gedecoreerd met achttiende-eeuws
Rococo stuc- en houtsnijwerk. Vanaf hier
heeft u een prachtig uitzicht langs de gehele
zichtlijn van het Park. U kunt hier uw
ceremonie vieren met 60 gasten zittend.

De Eetkamer

De Eetkamer op de begane grond beschikt
over een openhaard en prachtig uitzicht op
het Park. Via de openslaande deuren kunt u
het terras en gazon oplopen om in alle
seizoenen te genieten van de natuur.
Monsieur René 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 mooi voor
een zittend diner (tot 60 gasten) of
'walking dinner' (tot 80, ook voor
ceremonie). Of u verdeeld uw receptie over
meerdere ontvangstruimen en/of het Gazon
(max. 125 gasten binnenshuis incl. gazon **).

Write your own
love story!
Het persoonlijke, stijlvolle en authentieke
interieur, het statige Huys en het historische
romantische park, maken uw dromen
werkelijkheid. Het Huys ten Donck biedt
een veelzijdig palet aan mogelijkheden
voor uw bruidsreportage, trouwceremonie,
diner, receptie of feest. Zo schrijft u op uw
trouwdag een eigen stukje geschiedenis,
binnen het decor van Het Huys ten Donck
(1746). Dit bijzondere stukje Hollands
Glorie cultureel erfgoed is een top 20
monument van ons land.
En worden de ontvangstruimten in het
Huys en Gazon exclusief aan u verhuurd.

U kunt het Huys dan als
het uwe beschouwen.

Buiten trouwen
Als buitenplaats leent Het Huys ten Donck
zich geweldig voor een buitenhuwelijk. Hoe
is aan u!
Uw huwelijksceremonie op het Gazon, waar
u te midden van de natuur onder een
romantisch prieeltje elkaar het ja-woord
geeft. De toost in de naastgelegen Franse
Tuin met één van de oudste bomen in het
Park en waar het langst zon is!
Bij een buitendiner kunt u denken aan één
lange tafel of kleinere tafels op het
(onoverdekte) Gazon in de buitenlucht. Of
een groots zittend diner overdekt met een
prachtig aangeklede tent met ingedekte
tafels en sierlijke bloemen, of in een
informele knusse festivalsfeer met foodtrucks
en zithoekjes op het gras. Vervolgens kan
het feest losbarsten in de tent waar u tot
250 gasten kunt ontvangen!
U bepaalt de sfeer die het beste bij u past!

Capaciteit
Het Huys ten Donck wordt altijd exclusief aan u verhuurt ongeacht welke ontvangstruimten u
gebruik van maakt. Hieronder vindt u de maximale capaciteit in aantal personen per
ontvangstruimte en programmaonderdeel:
Ceremonie Receptie Zittend diner Walking dinner Feest
De Grote Ontvangstzaal
60
125**
De Eetkamer
60-80
80
60
80
Gazon (onoverdekt)
125**
125**
100
125**
Tent in het Park
250
250
250
250
250
Franse Tuin
100
150
*60 gasten is de maximale capaciteit wanneer u al uw gasten zittend uw huwelijksceremonie
laat bijwonen. Tot 80 gasten kunnen wij een combinatie maken met zit- en staanplaatsen.
**De maximale capaciteit binnenshuis is 125 gasten (bijvoorbeeld een combinatie van de
Eetkamer en Grote Ontvangstzaal en/of uitloop naar het Gazon). Een hoger aantal gasten
leidt tot noodzaak voor het gebruik van een tent.

Onze tarieven
Alleen uw ceremonie op Het Huys ten
Donck vieren? U kunt dit vieren op het
(onoverdekte) Gazon, in de Grote
Ontvangstzaal of in de Eetkamer.

Wilt u een uitgebreider huwelijksprogramma vieren, bijvoorbeeld inclusief
ceremonie, toost, lunch/diner, receptie en/of
feest?

Huwelijksceremonie tot 80p
€ 2.000,Dit tarief is inclusief de huur van 60
stoeltjes (alleen voor binnenshuis),
schoonmaakkosten en locatie begeleiding,
en exclusief de kosten voor de burgerlijke
stand en eventuele extra decoratie.
U heeft in totaal 90 minuten de tijd
(inclusief in- en uitloop).

Huwelijksprogramma uitgebreid (4 uur)*

Klein huwelijksprogramma
€ 2.250,Een klein huwelijksprogramma betreft een
ceremonie in de Grote Ontvangstzaal met
aansluitend een toost in bijv. de Eetkamer
of op het Gazon (tot 80 gasten).
Dit tarief is inclusief de huur van 60
stoeltjes (alleen voor binnenshuis),
schoonmaakkosten en locatie begeleiding,
en exclusief de kosten voor de burgerlijke
stand, catering en aankleding. U heeft in
totaal twee uur de tijd (inclusief inen uitloop).

Aantal gasten
tot 30 gasten
tot 50 gasten
tot 80 gasten
tot 125 gasten

Basistarief
€ 2.000,€ 2.500,€ 3.200,€ 4.000,-

Elk extra uur*
€ 450,€ 600,€ 750,€ 900,-

Het basistarief betreft de eerste 4 uren en
zijn inclusief inloop en uitloop en eventuele
ceremonie. Deze tarieven zijn inclusief de
huur van 60 stoeltjes (alleen voor
binnenshuis) en schoonmaakkosten. Deze
tarieven zijn exclusief de kosten voor de
burgerlijke stand, catering en aankleding.
*Voor extra uren buitenshuis naast de eerste
4 basis uren hanteren wij lagere tarieven.
Heeft u specifieke wensen of wilt u de
gehele dag uw bruiloft op Het Huys ten
Donck vieren? Wij denken graag met u
mee en maken hiervoor graag een offerte
voor u op maat!

Bruidsreportage Park
Verliefd geworden op het Donckse bos? Laat
de prachtigste bruidsfoto's door uw fotograaf
maken in het Engelse Landschapspark van
Het Huys ten Donck!
Bruidsreportage in het Park
€ 150,U heeft in totaal 90 minuten de tijd om als
bruidspaar met uw fotograaf in de mooie
hoekjes van het Landschapspark en op het
voorportaal foto’s te maken. Alleen op
afspraak en na betaling. Foto's binnenshuis en
drones / video-opnamen zijn in dit geval
helaas niet toegestaan.
Wanneer u uw huwelijk viert op Het Huys
ten Donck inclusief fotoreportage, krijgt u wél
de exclusiviteit binnenshuis op een specifiek
aantal plekken foto's te laten maken door uw
fotograaf en uiteraard tijdens uw
huwelijksprogramma. Wij willen u echter
vriendelijk verzoeken aan uw gasten te
vragen binnenshuis geen foto's te maken.
Suggesties Fotografen:
Isabelle Hattink
Gerhard Nel
Rika Conradi
Arjo v.d. Graaff

www.fotobelle.nl
www.gerhardnel.nl
www.huwelijksfotografe.nl
www.fotograaff.nl

Catering & Organisatie
Voor de organisatie en culinaire invulling van uw huwelijk op Het Huys ten
Donck werken wij al geruime tijd samen met vijf erkende cateraars, waarmee
wij een goede ervaring hebben, de locatie goed kennen en die wij u van harte
aanbevelen omdat zij de kwaliteit bieden die wij graag nastreven voor u.
Fred Rasenberg Cooking | Fred Rasenberg
www.fredrasenberg.nl
| 0654361450

| f.rasenberg@plannet.nl

Famous Flavours | Ilse Lugard
www.famousflavours.nl
| 0204160020 | ilse@famousflavours.nl
Maître Frederic | Fred Abel
www.maitrefrederic.nl
| 0105220340 | f.abel@maitrefrederic.nl
Maison van den Boer | Angèle de Vroom
www.maisonvandenboer.nl | 0413318325

| info@maisonvandenboer.com

Voor kleinere huwelijksprogramma's zoals alleen een toost en/of receptie:
Foodlovers | Georgina
www.fooflovers.nl

| 0650518115

| info@foodlovers.nl

DeliciJo's | Jolanda Zwanenburg
www.delicijos.nl
| 0610483376 | Jolanda@delicijos.nl

Algemene voorwaarden
1. Na het vastleggen van uw ontvangstdatum, gelden bij
annulering de volgende voorwaarden m.b.t. de
afgesproken vergoeding:
12 weken van tevoren –30% van huurprijs
8 weken van tevoren –50% van huurprijs
4 weken van tevoren –100% van huurprijs
2. U dient zelf tijdig de afspraken te maken met de
gemeente betreffende de voltrekking van uw huwelijk.
3. De genoemde tarieven in onze trouwbrochure zijn
exclusief kosten voor de burgerlijke stand, cateringkosten,
huur van aankleding/materialen en apparatuur. Onze
tarieven zijn inclusief € 100,- schoonmaak- en
begeleidingskosten (max. 2 bezichtigingen van 1,5 uur
vooraf, en toezicht opstart huwelijksdag (eerste 4 uren).
4. Dansen (en versterkte muziek) is binnenshuis helaas
niet mogelijk. Wél is het mogelijk hiervoor een tent in de
tuin te plaatsen. Confetti en vuurwerk is strikt verboden.
Het plakken van stickers en plakband binnenshuys is
eveneens verboden. Op het vaasvormige Gazon kunnen
geen podia of zware objecten worden geplaatst of
gereden. Voor gebruik van de Bechsteinvleugel rekenen
wij € 350,- euro.
5. Extra uren boven de afgesproken programmaduur
worden berekend à € 150,-per half uur (o.b.v.
nacalculatie).
Wij gaan ervan uit dat u werkt met een professioneel
organisatieteam / weddingplanner en dat wij naast u
een vast aanspreekpunt krijgen die te aller tijde
bereikbaar en oproepbaar is en vervoer heeft. Voor
extra inzet van ons personeel en toezicht geldt een
uurtarief van € 50,-/uur.

6. U heeft voorafgaand aan uw evenement 30 minuten
de tijd om op te bouwen. Voor een extra dag op- en/of
afbouw geldt een extra tarief van € 300,- p/dag..
7. Voor de door ons aanbevolen cateraars geldt een
afdracht van 10% op food & beverage, die niet door de
cateraar boven op de locatie kosten aan u doorberekend
dient te worden.
8. Over de huur en kosten gefactureerd door Stichting
Het Huys ten Donck is geen BTW verschuldigd.
9. Betalingen dienen binnen 14 dagen na dagtekening
van de factuur, en i.i.g. uiterlijk een dag vooraf aan uw
ontvangstdatum, te zijn overgemaakt op
rekeningnummer Rabobank: NL53 RABO
0130278637, t.n.v. Stichting Het Huys ten Donck,
factuurnr. [+ datum ontvangst].
10. U of uw 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 wij u ergens mee kunnen
helpen, dan kunt u altijd contact met ons opnemen.

11. U wordt als aanvrager persoonlijk aansprakelijk
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.
12. Foto’s die in het Park of in het Huys worden
gemaakt, zal het bruidspaar ook met Het Huys ten
Donck delen die deze dan vrij van rechten in mag
gebruiken in eigen communicatie en promotie, indien
gewenst en waar mogeiljk met naamsvermelding van
de fotograaf. Bij publicatie van de foto’s door de
fotograaf en uzelf is naamsvermelding van onze locatie
erbij verplicht.
13. Aan de voorzijde van het Huys kunt u tot 30 auto's
plaatsen. Indien gewenst kunnen wij voor u
parkeerregelaars en een parkeerontheffing voor de dijk
regelen. Boven de 30 auto's wordt 1 verkeersregelaar
(7,50 euro per uur) ingezet. Boven 60 auto's worden 2
verkeersregelaars ingezet. Deze kosten komen voor uw
rekening.
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