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Door de rijke familiegeschiedenis van de familie Groeninx van Zoelen en de eeuwenoude
verbinding met de stad Rotterdam dient Het Huys ten Donck al 275 jaar als locatie voor
corporate entertainment. Van ontmoetingsplaats voor burgemeesters tot vergaderlocatie
voor havenbedrijven, banken, industriële bedrijven en ondernemers, ons gastenboek is
gevuld met bijzondere verhalen, van verleden tot heden.

Onze originele Stijlkamers en Engelse landschapspark worden ook veel gebruikt voor 
 commerciële- en redactionele fotoshoots en filmopnamen. Zoals TV programma ‘Het
Perfecte Plaatje’ van RTL4, modeshow van Nikkie Plessen, Jan magazine met Carice van
Houten en filmopname met Pierre Bokma.

Het Huys ten Donck is de enige nog
oorspronkelijke historische buitenplaats in de
regio Rotterdam-Rijnmond, op nog geen 15
minuten afstand van het centrum van
Rotterdam. Bij ons kunt u Het Huys ten
Donck exclusief huren als ontvangsthuis en
kunt u gebruik maken van de bijzondere
stijlkamers, waaronder twee grote
ontvangstkamers en meerdere break-out
rooms. Daarnaast heeft u het 16 hectare
Engelse landschapspark tot uw beschikking. 

Wij bieden verschillende
cateringarrangementen en activiteiten op
maat, om uw dag compleet te maken. 

Historische
Buitenplaats 
Het Huys ten Donck



Het Huys ten Donck biedt u:
Parkeermogelijkheden tot 30 auto's direct op eigen terrein;
Eén oplaadpaal voor elektrische auto's;
Buitenlocatie op steenworp afstand van Rotterdam, op de
snelweg eerste afslag na de Brienenoordbrug of een mooie rit
binnendoor langs de rivier over de Oostdijk! 

Meerdere break-out rooms;
5G Wifi netwerk;
Beamer, scherm en flip-over;
Koffie, thee en water gedurende de dag;
Volledige privacy, de locatie kan exclusief gehuurd worden;
Mogelijkheden voor entertainment en aanvullende  activiteiten;
Heerlijke cateringmogelijkheden met mooie, duurzame
ingrediënten.

Vergadering, Training,
Heidag of (closing) Diner
Het Huys ten Donck biedt naast een prachtige locatie, veel
mogelijkheden voor binnen- en buitenactiviteiten. Wij zorgen
voor een uitstekende, persoonlijke service voor uw team en uw
zakelijke relaties, en faciliteren u graag om in uw voorgenomen
doelstellingen te excelleren. Wij inspireren uw gasten met het
rijke verleden van de Buitenplaats en de unieke rust, ruimte en
Rococo die Het Huys ten Donck biedt. Bij binnenkomst wordt u
warm onthaald met koffie, thee en een kaakje door een
gastvrouw of gastheer, die tijdens de dag uw aanspreekpunt
is. Van een kleine strategische sessie tot een mooi diner met een
exclusief gezelschap, is onze locatie ideaal voor uw
Vergadering, Training, Heidag of (closing) Diner. 

Faciliteiten



De Grote Ontvangstzaal
Het centerpiece van Het Huys ten Donck is een prachtige lichte ontvangstruimte op de eerste verdieping, rijkelijk
gedecoreerd met achttiende eeuws Rococo stuc- en houtsnijwerk. De Grote Ontvangstzaal biedt u een
adembenemend uitzicht over de gehele historische zichtlijn van het Park tot aan de Nieuwe Maas. 

Een bijzonder en sfeervolle ruimte waarin u uw gasten in pracht en praal kunt ontvangen. Deze kamer leent
zich uiterst goed voor strategische sessies in klein gezelschap tot mini-congressen, seminars of entertainment met
een groter aantal personen in verschillende opstellingen (max. 80p).

Faciliteiten
Beeldscherm met beamer
Flip-over met stiften en papier
Wifi 5G
50 Stoeltjes
Koffie, thee, water en een kaakje
Dagverse bloemen

De Grote Ontvangstzaal is als 
aparte ruimte te huur voor uw
vergadering, met lunch of diner in
De Tuinkamer. U heeft ook de
mogelijkheid om de gehele
Buitenplaats exclusief te huren.



De Tuinkamer beschikt standaard over
een uitschuifbare tafel waar u tot 22
personen aan kunt zitten. Een plenaire
opstelling of carré is in deze ruimte ook
mogelijk tot maximaal 50 personen. 

In deze ruimte kunt u vergaderen,
lunchen, borrelen, of dineren. Het heerlijke
haardvuur geeft extra sfeer aan uw
ontvangst. De openslaande deuren bieden
u directe toegang tot het terras en het
vaasvormige Gazon. U stapt zo de deur
uit om zelfs nog even een rondje door de
Franse Tuin of het Landschapspark te
wandelen!

Faciliteiten
Beeldscherm met beamer
Flip-over met stiften en papier
Wifi 5G
50 Stoeltjes
Koffie, thee, water en een kaakje
Dagverse bloemen
De Tuinkamer is als aparte ruimte te huur
voor uw vergadering, met lunch of diner.
U heeft ook de mogelijkheid om de gehele
Buitenplaats exclusief te huren.

De Tuinkamer



De Heerenkamer
Achter het Boudoir bevindt zich de
Heerenkamer, één van de mooiste
ruimtes van het Huys. In deze ruimte
staken de heren vroeger hun sigaren
op met een mooi glas whisky erbij. 

Het is een ideale ruimte als break-out
room of voor een goed gesprek tot
maximaal 6 personen.

Bij exclusieve huur tot 6 p.*:
Dagdeel (4 uur)
€ 500,-
Gehele dag (8 uur)
€ 750,-

*De bestaande inrichting van deze ontvangstruimte biedt de genoemde capaciteit. In overleg kunnen we de capaciteit enigszins
naar uw wensen aanpassen. 

Faciliteiten
Flip-over met stiften en papier
Wifi 5G
Koffie, thee, water en een kaakje
Open haard



Het Boudoir, ook wel de Dameskamer
genoemd, is net als de Heerenkamer
geschikt als ruimte voor een workshop
of break-out room. Dit is een knusse
kamer waar u zich kunt terugtrekken
met maximaal 6 personen voor een
vertrouwelijk gesprek of ter
voorbereiding van uw presentatie.

Bij exclusieve huur tot 6 p.*:
Dagdeel (4 uur)
€ 500,-
Gehele dag (8 uur)
€ 750,-

Het Boudoir

*De bestaande inrichting van deze ontvangstruimte biedt de genoemde capaciteit. In overleg kunnen we de capaciteit enigszins
naar uw wensen aanpassen.

Faciliteiten
Flip-over met stiften en papier
Wifi 5G
Koffie, thee, water en een kaakje
Open haard



Catering 

Het Huys ten Donck werkt samen met 
 een aantal vaste cateraars. 

Samen met Sophie Hartog van Studio
Sophie en Grace Gyamfi van Spilled Milk
Catering hebben wij een aantal
toegankelijke toch diverse arrangementen,
die met zorg zijn samengesteld en
verbinding hebben met de culinaire
historie van de Buitenplaats. Met Sophie's
specialisme in de Bourgondische keuken is
Grace van de wereldse smaken en soul
food, met veel hedendaagse elementen
vol kruiden en specerijen. Beide cateraars
bieden ook mooie op maat gemaakte
diner arrangementen.

Spilled Milk Catering 
www.spilledmilk.nl 

Sophie Hartog Catering
www.studiosophie.nl

Lunch- en
dagarrangementen 

Voor de organisatie van uw high-end diner of grotere events op Het Huys ten
Donck werken wij al jaren samen met onderstaande gerenommeerde cateraars,
waaruit u kunt kiezen. Deze cateraars kennen het Huys goed en bieden de
kwaliteit die wij graag nastreven. Cateraars die wij van harte aanbevelen zijn:

Fred Rasenberg Cooking - www.fredrasenberg.nl
Fred Rasenberg | 06 54361450 | f.rasenberg@planet.nl

Maître Frederic | Fred Abel
www.maitrefrederic.nl | 010 5220340 | f.abel@maitrefrederic.nl

High-end diners en events

Food Lovers | Georgina Bignell
www.foodlovers.nl | 06 50 51 81 15 | info@foodlovers.nl

http://www.fotobelle.nl/


€ 40,00 ex btw p.p.

Assortiment van patisserie in de ochtend.
Hartig tussendoortje in de middag.
Mand met vruchten.

Lunch:
Melk, karnemelk en biologische sappen.
Een hartige salade.
1 Soort belegd broodje.
Soep van het seizoen.

Dag Arrangement met
lunch erbij (8 uur)

Dagdeel Arrangement
met lunch erbij (4 uur)
€ 32,50 ex btw p.p. 

Assortiment van patisserie of een hartig
tussendoortje.
Mand met vruchten.

Lunch:
Melk, karnemelk en biologische sappen.
Een hartige salade.
1 Soort belegd broodje.
Soep van het seizoen.

Het gebruik (huur) van de locatie wordt exclusief catering aangeboden. U ontvangt de offerte van de cateraar apart en
kunt uw wensen met hen direct afstemmen. De hier genoemde arrangementen zijn samengesteld voor een aantal tot 20
personen. Voor high end diners en grotere evenementen zijn andere prijzen van toepassing. 

Offerte catering

Catering Studio Sophie

Het Huys ten Donck serveert koffie, thee en water gedurende de dag.



Als u kiest voor onderstaande opties huurt u naar wens De Grote Ontvangstzaal óf De Tuinkamer en vindt de lunch plaats in
De Tuinkamer. Alle hieronder genoemde tarieven zijn inclusief schoonmaak- en begeleidingskosten en inclusief de genoemde
faciliteiten zoals beamer, scherm en flipover. U kunt daarnaast kiezen uit diverse cateringarrangementen en activiteiten, deze
worden apart geoffreerd. De basisprjis voor de huur is de prijs t/m 10 personen. Onderstaande tarieven zijn exclusief 21% btw.

Huur Grote Ontvangstzaal of De Tuinkamer

Dagdeel (4 u)
€ 600,- (basistarief)
€ 50,- p.p. bovenop basistarief
Op aanvraag

Gehele dag (8 u) 
€ 900,- (baistarief)
€ 70,- p.p. bovenop basistarief
Op aanvraag

Basistarief
1 t/m 10 personen
11 t/m 20 personen
21+

Gehele dag met borrel of diner aansluitend 
€ 200,- p.u. bovenop basistarief + aant. pers. 
€ 250,- p.u. bovenop basistarief + aant. pers.
Op aanvraag



Als u voor onderstaande opties kiest heeft u exclusief gebruik van alle ontvangstkamers in Het Huys en meerdere break-out
rooms. Alle hieronder genoemde tarieven zijn inclusief schoonmaak- en begeleidingskosten en inclusief de genoemde faciliteiten
zoals beamer, scherm en flipover. U kunt daarnaast kiezen uit diverse cateringarrangementen en activiteiten, deze worden apart
geoffreerd. De basisprjis voor de huur is de prijs t/m 10 personen. Onderstaande tarieven zijn exclusief 21% btw.

De exclusieve huur van het gehele Huys ten Donck

Dagdeel (4 u)
€ 750,- (basistarief)
€ 50,- p.p. bovenop basistarief
Op aanvraag

Gehele dag (8 u)
€ 1.250,- (basistarief)
€ 70,- p.p. bovenop basistarief
Op aanvraag

Basistarief
1 t/m 10 personen
11 t/m 20 personen
21+ personen

Gehele dag met borrel of diner aansluitend  
€ 200,- p.u. bovenop basistarief + aant. pers.
€ 250,- p.u. bovenop basistarief + aant. pers.
Op aanvraag



Op basis van de wensen voor uw
programma op onze Buitenplaats maken
onze partners graag een offerte voor u
op maat. Het is ook mogelijk dat u zelf al
een bepaald programma heeft
samengesteld, waarbij wij u graag
faciliteren en adviseren over de
mogelijkheden bij Het Huys ten Donck. 

Aanvullend op uw programma biedt Het Huys ten Donck allerlei mogelijkheden zoals 
bijvoorbeeld:
Gebruik van de Bechsteinvleugel in de Grote Ontvangstzaal voor een concert;.
Rondleiding door Het Huys ten Donck en haar rijke geschiedenis, 
max. 20 personen per rondleider;
Workshop eigen overhemd ontwerpen met Shirtkitchen;
Gebruik van de tennisbaan;
Traditionele spelen in het park bijv: schermen, boogschieten en croquet; 
Boxing en leiderschap trainingssessie.
Teamsessie Schapendrijven (vanaf 10 personen).

Business and pleisure Offerte op maat



Plattegrond en wandelroute
Het Huys ten Donck met haar stijlvolle kamers is verrijkt met een prachtig buitengebied met 300 jaar oude bomen, de Franse tuin, het
Engels Landschapspark en een heerlijk bos. Voldoende ruimte voor een goede wandeling, brainstorm in de buitenlucht,
groepsactiviteiten of een rondleiding onder begeleiding van één van onze specialisten.



Het Huys ten Donck wordt altijd exclusief aan u verhuurd ongeacht van welke ruimte u
gebruik maakt.. Hieronder vindt u de maximale capaciteit van de verschillende ruimten.
Lunch en diner wordt geserveerd in de Tuinkamer of op het Gazon.

                                           Theater     Ronde tafels     Staand      Maximaal
De Grote Ontvangstzaal          50              -                  80            80
De Tuinkamer                        60              60               80            80
Het Boudoir*                          -                 -                  6              6
De Herenkamer*                     -                 -                  6              6                   
Totaal Binnenshuis                                                                       125
Totaal Buitenplaats met Tent tenzij 
op Buitendijkse evenemententerrein                                                250

Maximale capaciteit

Onze tarieven
Onze tarieven gelden in 2021 voor de exclusieve huur van Het Huys ten Donck voor
doordeweekse vergaderdagen. Er wordt geen btw berekend over de huur van de ruimtes.
Bij evenementen met meer dan 20 personen en waar buitenmeubilair zoals een tent voor
nodig is maken wij graag een offerte op maat. Heeft u specifieke wensen of vragen of wilt
u een offerte aanvragen? Neem dan contact met ons op, wij denken graag met u mee! 

Vergunningen bij evenementen met een tent of meer dan 30 auto's
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.



Algemene voorwaarden
1. Na het vastleggen van uw ontvangstdatum,
gelden bij annulering de volgende voorwaarden
m.b.t. de afgesproken vergoeding:       
8 weken van tevoren –50% van huurprijs    
4 weken van tevoren –100% van huurprijs 
De eerste aanbetaling van 30% dient bij
ondertekening van de offerte binnen 7 dagen te
worden overgemaakt.

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 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 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. 

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. 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 21% 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
278637, 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.

http://www.fotobelle.nl/
http://www.fotobelle.nl/


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 

http://www.fotobelle.nl/
http://www.fotobelle.nl/
http://www.fotobelle.nl/


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.
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