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Write your
own love
story!
Het Huys ten Donck is een nog
originele buitenplaats uit 1746 en nog
geen 15 minuten rijden van Rotterdam.
Met haar stijlvolle interieur en het
Engelse landschapspark is dit een uniek
stukje Hollands Glorie midden in ZuidHolland.
Ons landgoed biedt een veelzijdig palet
aan mogelijkheden voor uw trouwdag.
Onze Grote Ontvangstzaal in originele
Rococo stijl leent zich ideaal voor zowel
een ceremonie in de winter met
kaarsen en schemerlicht of zomers met
uitzicht op het Gazon en openslaande
deuren naar het balkon.
Als u kiest voor Het Huys ten Donck,
wordt onze locatie exclusief aan u
verhuurd. U kunt het Huys dan als het
uwe beschouwen!

U kunt het Huys dan als
het uwe beschouwen!

De Grote
Ontvangstzaal
De Grote Ontvangstzaal is een prachtige
lichte ruimte op de eerste verdieping en het
'centrepiece' van Het Huys ten Donck.
De zaal is rijkelijk gedecoreerd met
achttiende-eeuws Rococo stuc- en
houtsnijwerk. Vanaf hier heeft u een
prachtig uitzicht langs de gehele zichtlijn
van het Park. Er passen 60 stoelen in de
Grote Ontvangstzaal en er is ruimte voor
gasten om te staan.

De Eetkamer
De Eetkamer op de begane grond beschikt
over een grote open haard en uitzicht op
het Park. Via de openslaande deuren kunt
u het Terras en het Gazon oplopen om in
alle seizoenen te genieten van de natuur.
Monsieur René Klotz - die ooit Versailles
verlichtte - bracht de sfeervolle verlichting
aan in deze kamer onder het motto 'Dames
zijn het mooist bij kaarslicht’. De Eetkamer
leent zich voor een zittend diner tot 60 of
een 'walking dinner' tot 80 gasten.
Binnenshuis kunt u de receptie houden voor
een gezelschap tot 125 gasten verdeeld
over meerdere ontvangstruimten of met
uitloop naar het Gazon bij mooi weer.

Buiten trouwen
U kunt ook kiezen voor een zomers
buitenhuwelijk in ons Engelse
Landschapspark met een
huwelijksceremonie op het Gazon. Waar u
te midden van de natuur onder een
romantisch prieeltje elkaar het ja-woord
geeft. Daarna kunt u een toost uitbrengen
in de naastgelegen Franse Tuin met één
van de oudste bomen in het Park en waar
de zon pas laat onder gaat.
Bij een diner kunt u denken aan tafels op
het (onoverdekte) Gazon in de buitenlucht.
Of een groots zittend diner in een prachtig
aangeklede en verwarmde tent met
sierlijke bloemen.
Maar ook voor een informele knusse
festivalsfeer met foodtrucks en zithoekjes
op het gras leent ons Park zich mooi. Het
feest kan daarna losbarsten in de tent. U
bepaalt de sfeer die het beste bij u past!
Voor informatie over de huur van een
prieeltje, buitenmeubilair of een tent en
aankleding kunnen wij u adviezen geven.
Wij werken daarvoor samen met vaste
leveranciers.

Onze tarieven
Alleen uw ceremonie op Het Huys ten
Donck vieren? Ook dat kan op het
onoverdekte Gazon, in de Grote
Ontvangstzaal of in de Eetkamer.
Huwelijksceremonie 90 minuten tot 60
personen € 2.000,Dit tarief is inclusief de huur van 60
stoeltjes (alleen voor binnenshuis),
schoonmaakkosten en locatiebegeleiding.
Exclusief de kosten voor de burgerlijke
stand en eventuele extra decoratie.
Als u dit programma kiest en buiten op het
Gazon wilt trouwen is de huur exclusief de
kosten voor buitenmeubilair zoals stoelen of
bijvoorbeeld een prieeltje.
U heeft in totaal ander half uur de tijd
(inclusief in- en uitloop). Voor elk extra half
uur komt er een bedrag van € 325,- bij. U
kunt daarbij buiten in het Park een
fotoreportage houden met uw eigen
fotograaf.. De kosten hiervoor zijn € 150,-.
Een fotoreportage binnenshuis is niet
mogelijk bij dit arrangement, er mag wel
tijdens de ceremonie binnen gefotografeerd
worden. Een videograaf is niet toegestaan.

Wilt u een uitgebreider huwelijksprogramma
vieren, bijvoorbeeld inclusief ceremonie, toost,
lunch en receptie. Of een ceremonie en een
feest? Huwelijksprogramma uitgebreid (4 uur)*
is ons basistarief. Dit is inclusief in- en uitloop en
eventuele ceremonie. En inclusief de huur van 60
stoeltjes (alleen voor binnenshuis) en
schoonmaakkosten.

Aantal gasten
tot 30 gasten
tot 60 gasten
tot 90 gasten
tot 125 gasten

Tarief
€ 2.275,€ 2.800,€ 3.500,€ 4.500,-

Extra uur
€ 450,€ 550,€ 750,€ 1.050,-

Deze tarieven zijn exclusief de kosten voor de
burgerlijke stand, catering, aankleding en
eventuele tent en styling.
*Voor extra uren buitenshuis naast de eerste 4
basisuren hanteren wij € 300,- per uur tot 125
gasten en € 500,- per uur voor 126 tot 200
gasten. Echter zijn deze kosten wel exclusief
eventuele tent en buitenmeubilair. De tarieven
voor het huren van een tent buitenshuis kunt u
opvragen bij de door u gekozen cateraar of bij
Maessen tenten.
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 een offerte voor u op maat!

Maximale capaciteit
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.

De Grote Ontvangstzaal
De Eetkamer
Gazon (onoverdekt)
Tent op het gazon

Ceremonie Receptie Zittend diner Walking diner
60
60
50
70
60
70
125
125
125
125
200
200
200
200

Feest
200

Voor een Receptie of Walking dinner is de maximale capaciteit binnenshuis 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.

Bruidsreportage
in het 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! 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.
Een bruidsreportage in het Park kost € 150,-.
Foto's binnenshuis en drones of videoopnamen zijn in dit geval helaas niet
toegestaan. Wanneer u uw huwelijk ook
viert op Het Huys ten Donck, krijgt u wél de
exclusiviteit om 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.
Fotograaf suggesties

Isabelle Hattink
Gerhard Nel
Rika Conradi
Arjo van der Graaff

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

Catering
Organisatie van uw ontvangst
Voor de organisatie en culinaire invulling van uw huwelijk op Het Huys ten Donck
werken wij samen met vijf erkende cateraars, waarmee wij al jarenlang
samenwerken, een goede ervaring hebben en die wij u van harte
aanbevelen omdat zij de kwaliteit bieden die wij graag nastreven.
Fred Rasenberg Cooking | Fred Rasenberg
www.fredrasenberg.nl | 06 54 36 14 50 | f.rasenberg@plannet.nl
Foodlovers | Georgina Bignell
www.foodlovers.nl | 06 50 51 81 15 | info@foodlovers.nl
Famous Flavours
www.famousflavours.nl | 0204160020 | ilse@famousflavours.nl
Maître Frederic | Fred Abel
www.maitrefrederic.nl | 010 522 03 40 | f.abel@maitrefrederic.nl
Delikaat Catering | Marije Knevel
www.delikaatrotterdam.nl | 06 10 30 40 66 | marije@delikaatrotterdam.nl
Voor kleinere huwelijksprogramma's zoals alleen een toost, receptie of diner:
Casa Reinders | Kim Reinders
www.casareinders.com | 06 15 11 82 48 | info@casareinders.com
Wilt u alleen een ceremonie, een toost en het aansnijden van de taart? Voor koffie, thee,
wijn, champagne en fris kunnen wij een offerte vanuit Het Huys ten Donck maken met
Studio Sophie Catering | Sophie Hartog
vaste cateraar en projectmanager Huys ten Donck
www.studiosophie.nl | 06 24876947 | ontvangen@huystendonck.nl

Algemene voorwaarden en Huisregels
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
De eerste aanbetaling van 30% dient bij
ondertekening van de offerte binnen 7 dagen te
worden overgemaakt.
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, de
kosten hiervoor zitten niet in de huurprijs van
de locatie. 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
tijdens de huweijksceremonie rekenen wij circa
€ 100 voor het stemmen van de piano.

5. Extra uren boven de afgesproken
programmaduur buitenshuis worden
berekend á € 150,-per half uur tot 125
personen en € 250,- daarboven (o.b.v.
nacalculatie). Voor de tarieven binnenshuis
verwijzen wij u naar de brochure.
6. 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.
7. 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.
8. 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. Bij hoge uitzondering is een
professionele externe cateraar op verzoek
mogelijk. De afdracht is dan 15% (voor de
extra begeleiding) en dient een week na het
evenement door de cateraar aan de stichting
te zijn overgemaakt.
9. Over de huur en kosten gefactureerd door
Stichting Het Huys ten Donck is geen BTW
verschuldigd.
10. 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].
11. 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.
12. 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.
13. 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 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.

Algemene voorwaarden en Huisregels
14. 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
p.u.) ingezet. Boven 60 auto's worden 2
verkeersregelaars ingezet. Deze kosten komen
voor uw rekening.
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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.

Graag bediening van catering erop attenderen
dat glazen, kopjes of kommen tijdig van houten
voorwerpen door hen worden verwijderd en
eventueel afvegen 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
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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.
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 er eigen verantwoordelijkheid voor 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 en aankleding
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).

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.

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.

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.

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

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.

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.
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