Exclusiviteit, emotie & stijl gecombineerd met gezelligheid &
een persoonlijke benadering.
Even weg uit het dagelijks & puur genieten.
Jullie Landgoed voor één dag beleven zonder clichés in een
gemoedelijke sfeer met een ongekende privacy.
Ceremonie, loungen in de tuinen & diner? Dit helemaal privé!
We zouden niets anders willen.
“Kijken naar mogelijkheden en niet naar de beperkingen is ons
motto”.

Jullie huwelijk op jullie eigen Paleis Landgoed “Huis De Voorst”
Lief Bruidspaar,
Hartelijke dank voor jullie belangstelling in Landgoed “Huis de Voorst” te Eefde (bij
Zutphen).
Hierbij ontvangen jullie enige informatie over het trouwen op Landgoed “Huis de
Voorst”.
Jullie huwelijksdag wordt een belangrijke dag en daarom zullen jullie alle benodigde
ingrediënten met zorg kiezen, waarbij uiteraard de locatie een bepalende rol vervult.
Landgoed “Huis De Voorst”, waarvan de bouw in 1695 door Koning Stadhouder Willem
III werd gefinancierd, biedt jullie een sfeervolle ambiance in een historische omlijsting,
die er mede voor zorgt dat jullie dag onvergetelijk wordt. Het paleis heeft diverse
kamers en biedt ruimte tot maximaal 500 personen, terwijl in het zomerseizoen ook de
prachtige tuinen bij de festiviteiten betrokken kunnen worden.
De invulling van jullie trouwdag is uiteraard maatwerk, waarbij Huis de Voorst én
onze huisdesigners van Ashford Wedding Designers jullie graag ten dienste staan.
Voor een uitgebreide offerte adviseren wij jullie een afspraak te maken. Jullie kunnen bij
die gelegenheid tevens de locatie bezichtigen.
Ook de huwelijksplechtigheid zelf kan op Landgoed “Huis De Voorst” plaatsvinden,
alsmede de kerkelijke inzegening, waarover wij eveneens informatie bijsluiten.
Aangezien de bezettingsgraad dagelijks toeneemt, adviseren wij jullie tijdig een
afspraak te maken, zodat wij bij die gelegenheid jullie optie kunnen vastleggen.
Wij zien jullie verdere reactie met belangstelling tegemoet en voor eventuele vragen
zijn wij te alle tijde beschikbaar.
Met vriendelijke groet, Christian Kuzatko

Landgoed ‘Huis de Voorst’
Binnenweg 10, 7211 MA Eefde
Tel: 0575 – 545454 E-mail: info@huisdevoorst.nl
https://www.facebook.com/Huisdevoorstnl
https://www.instagram.com/huisdevoorst/

Tarieven 2019 & 2020
Landgoed “Huis de Voorst
Erfgoedlogies & Corps de logis
Op het Landgoed “Huis de Voorst” verzorgen wij voor u bijeenkomsten op maat en in
stijl. Congressen, seminars, productpresentaties, (huwelijks)recepties, (gala)diners,
vergaderingen, speciale party’s of andere feestelijke en zakelijke gelegenheden.
De culinaire invulling geschiedt op exclusieve wijze door Ashford Party & Event
Catering. Geheel volgens uw wensen kan onze huiscateraar u een uitgebreide offerte
aanbieden. Tevens kunnen wij u organisatorisch ter zijde staan.
De huurtarieven komen indirect ten goede aan het onderhoud en de inrichting van het
paleis en de verzorging van het Landgoed.
Wij hanteren seizoenstarieven voor het exclusieve gebruik van het Erfgoedlogies & verblijf in
ons Corps de logis van Landgoed “Huis de Voorst”.
Dit is inclusief buiten trouwen (200 zitplaatsen aanwezig) ,activiteiten & de Bruidssuite.
Best Wedding deal: Januari, februari
Laagseizoen: April, oktober, december
Midden seizoen: Mei, juni, juli
Hoogseizoen: Augustus, september & 1e weekend oktober
(Best Wedding deal, Laag -& Midden seizoen tarieven m.u.v. speciale en/of publiekelijke
feestdagen zoals bijvoorbeeld Valentijnsdag, Kerst & Oudejaarsdag)
Tarieven 2019 & 2020 twee dagdelen (ochtend/middag; middag/avond) :
Best Wedding
Laagseizoen
Midden seizoen
Hoogseizoen
Iedere volgende aaneengesloten dag:
Extra derde dagdeel

€ 1.675,00
€ 1.775,00
€ 1.875,00
€ 1.975,00
€ 850,00
€ 250,00

Op de maandag, dinsdag, woensdag & zondag gelden voor het gehele jaar de best
wedding deal tarieven.
Op de donderdag in de maanden mei tot & met september de laag tarieven.
In de andere maanden geldt op de donderdag de best wedding deal.
Bij het midden tarief hanteert Ashford Catering een F&B korting van 4%
Bij het laag tarief hanteert Ashford Catering een F&B korting van 8%
Bij het best wedding deal tarief hanteert Ashford Catering een F&B korting van 12%
Huur vleugel (exclusief stemmen )
€ 195,00
Alle genoemde prijzen in de brochure zijn exclusief 9% of 21% BTW

Tarieven
Huwelijksvoltrekking 2019 & 2020
Het Landgoed “Huis De Voorst” is Huis der Gemeente van de gemeente Lochem,
waaronder Eefde ressorteert.
De huwelijksplechtigheid kan plaats vinden in elke sfeervolle kamer of bij grotere
gezelschappen
(vanaf 80 personen) in de Henry Purcell zaal. Uiteraard is de huwelijksvoltrekking of
kerkplechtigheid ook bij mooi weer in onze sfeervolle Engelse tuinen mogelijk.

Tarieven: (prijswijzigingen voorbehouden)
Maandag t/m vrijdag
Tussen 8.30 uur en 22.00 uur

€

383,00

€

687,00

Zaterdag & zondag
Tussen 8.30 uur en 22.00 uur

Deze tarieven omvatten uitsluitend: huwelijksrecht & voltrekking
(ca. 60 minuten vanaf aankomst tot beëindiging huwelijksceremonie).
De definitieve tarieven voor 2018 & 2019 worden in het eerste kwartaal van elk jaar
door de gemeente bepaald.
Reservering dient te geschieden bij de Afdeling Burgerzaken van de Gemeente
Lochem.

Gemeentehuis Lochem
Hanzeweg 8 ,7241 CR Lochem
telefoon (0573) 28 92 22
fax (0573) 25 48 99
mail: info@lochem.nl
Aldaar is ook een boekje verkrijgbaar met vermelding van de beschikbare
ambtenaren van de Burgerlijke Stand.

Entertainment

“Design DJ exclusive show”
www.djdevoorst.nl

S

amen met u zal onze eigen DJ uw persoonlijke repertoire bespreken.
Het plaatsen van een LED vloer & het uitlichten van de bossen in eigen kleur behoord tot de
mogelijkheden.

“Trendy Lounge & Cocktailbar”
Klassiek omgetoverd tot een trendy moderne lounge welke voorzien kan worden met een
stijlvolle hoogglans witte cocktailbar.

Ashford Wedding & Event Designers International
Culinair, Patisserie & Cultureel
Culinair heeft u diverse mogelijkheden. Gezien het Landgoed de gehele dag uw Landgoed zal
zijn, kunt u samen met ons de culinaire invulling bepalen.
De collega’s van Ashford Wedding Designers nemen zich graag de tijd om met u een
gedegen plan te maken welke culinair uitstekend bij uw gezelschap zal passen. Onze Chefkok is gespecialiseerd in diverse keukens vanuit de gehele wereld, of dit nu gaat om de
Perzische, Aziatische, Arabische of Europese keuken.
Uiteraard hoort hier ook het design van uw persoonlijke styling bij, denkt u hierbij aan
kleuren, tradities binnen uw familie of het bijpassende meubilair.
Ashford Wedding Designers is de enige met een eigen Patissier welke onder andere uw
bruidstaart zal maken.
Uw eigen stijl, symbool of kleurstelling zijn een fractie van de mogelijkheden.
Cultureel

Candy Table
Overdag of tijdens de feestavond presenteren wij een, door onze wedding designer
ontworpen, stijlvolle Ashford Candy Table.
Deze kan uitgevoerd worden in uw eigen kleurthema.

Bruidstaarten uit eigen Patisserie
Onze Patissier & Chef-kok Robert bespreekt graag met u de smaak, stijl & het symbool dat u
wilt laten vastleggen op uw bruidstaart.

Kinderarrangement
Uiteraard verzorgen wij een kinderarrangement voor de kleintjes om ook de ouders
een rustige dag te bezorgen. Ons kinderarrangement is speciaal door ons ontwikkeld
met een professionele begeleiding.
Overdag kunnen de kids lekker in de tuinen spelen en voor de avond hebben wij
een gezellige kinderkamer ingericht met talloze spelletjes en
slaapmogelijkheden voor de kleintjes.

* Flatscreen TV met DVD & Disney video’s.
* Playstation 3 voorzien van een tiental spelletjes
* Diverse ouderwetse spelletjes als steltlopen, springbal en
schatzoekertje.
* Speelgoed o.a. afstand bestuurbare auto’s, speelgoedauto’s, Lego,
* Leuke boekjes, kleurboeken en stiften
* Fristi, chocomelk en ranja
* Minizakjes chips en snoep
* Pannenkoeken, pizza of spaghetti.
* IJsje voor de kleintjes
* Springkussen 5m x 6m x 4m
Kinderarrangement
Niet inbegrepen in bovengenoemde prijs.

*
*

€ 44,50 per kind tot 14 jaar

Leuke begeleiding in Lakeikostuum op basis van dagindeling en aantal uren
Professionele Clown (op aanvraag

Hotelaccommodaties Landgoed Huis de Voorst
Het landgoed beschikt over 70 hectare landschap voorzien van een Engelse landschapstuin en
vele oude boomgarden. De privacy van ons Landgoed geeft ons de mogelijkheid een tweetal
hotelfaciliteiten aan onze gasten te bieden in verschillende categorieën welke aan de behoefte
van uw gezelschap zal voldoen.
Suite koetshuis “Baron van Ashford” & Luxe appartement
Voor een intiem gezelschap op loopafstand.
5* sterren categorie
Ons in januari 2018 geheel vernieuwde Suite koetshuis ligt binnen loopafstand en bij de
slotgracht. Overdag heeft u een fraai uitzicht op de Engelse Landschapstuinen en in de avond
op het unieke uitgelichte Landgoed.
In het Suite koetshuis bevinden zich de totaal vier "Baron van Ashford" Suites. Elke Suite
beschikt over 2 twee persoonskamers voorzien van een eenvoudige maar van alle gemakken
voorziende ,gedeelde badkamer, met een totale capaciteit van 18 gasten (zonder bruidssuite)
Elke Suite is circa 90m2 & sfeervol, klassiek & stijlvol ingericht, voorzien van Amerikaanse
Kingsize & Queensize Hemelbedden.
Alle stijlvolle Suites zijn ingericht in stijl van de gouden eeuw van de beroemde schilder
Rembrandt & voorzien van een moderne flatscreen TV met DVD/CD, een minibar &
keukenstudio met kleine zitgelegenheid.

Overnachtingen

Prijs per suite voorzien van 2 slaapkamers met in totaal een slaapgelegenheid van 4
personen, badkamer en keuken komt op € 350,00 per dag bij een individuele
boeking.
Prijs van het volledige Suite koetshuis “Baron van Ashford” met slaapgelegenheid
voor 20 personen komt op € 1.275,00 per dag & in combinatie met (i.c.m.) ons ontbijt
in het souterrain minimaal 18 gasten voor € 975,00 euro. Tevens beschikken wij over 1
Luxe appartement voor 6 personen voorzien van 3 slaapkamers, living, zeer ruime
badkamer, voorhalletje & eigen opgang per dag € 285 ,- euro
Ons hotel op hemelsbreed 5 minuten auto afstand 4* sterren categorie, .
Ons hotel beschikt over 50 tweepersoonskamers & 3 suites
Ontbijt alleen in combinatie met ons volledig gereserveerde Suitekoetshuis. Reserveren
alleen via groepsreservering. Uiteraard is het inzetten van onze Hotelshuttle mogelijk.
Overnachtingen in ons Hotel ( indien ons Suitekoetshuis volledig bezet is )
Huur per 2-persoonskamer € 99,50
Huur per 1-persoonskamer
€ 99,50
Ontbijt per persoon € 18,50
(uren ontbijtmedewerker op basis van aantal gasten met een minimale inzet van 8 uren)
(Kosten gebruik shuttle & chauffeur op basis van aantal gasten )

Ashford Wedding & Event Designers
First class Weddings & Events
“Out of your personel dream into reality”
Weddingplanner:
Het belooft de mooiste dag van jullie leven te zijn, want een huwelijk is de ultieme
bekroning op jullie relatie. Ongetwijfeld is er al nagedacht over een datum, de
locatie, de droomjurk, enzovoort ... Maar dan:
De voorbereidingen vergen veel van het toekomstige bruidspaar, familie en vrienden; tijd,
energie en stress. En dan hebben we het nog niet gehad over de trouwdag zelf. Er komt echt
veel bij kijken. Een geslaagde bruiloft, intiem of groot, begint bij een perfecte organisatie.
Zijn jullie:
• te druk om alles zelf te regelen?
Of hebben jullie:
• héél bijzondere wensen die je zelf nooit zou kunnen realiseren?
• een weddingweekend overwogen?
• nog geen ceremoniemeester?
En ...
• wie begeleidt de gasten?
• willen jullie op korte termijn trouwen en hebben jullie geen tijd om zelf alles voor te
bereiden?
• wensen jullie kostenbesparend advies?

‘Be smart’ en schakel onze professionele weddingplanner in!
Een weddingplanner of consultant houdt zich bezig met de gehele planning en organisatie
van de bruiloft: vanaf het bedenken van een thema, het laten ontwerpen van een prachtige
uitnodiging, het zoeken naar de perfecte sfeer, cateringinvulling, fotograaf, bruidskleding,
visagie en styling, aankleding feestlocatie en bloemen, muziekkeuze, kidsvermaak,
afsprakenplanning en budgetbeheer, draaiboek ... tot en met de begeleiding van de dag zelf
als ceremoniemeester, het versturen van de bedankjes en veel meer.
Ashford Weddings is gespecialiseerd in wedding planning & organisatie door heel
Nederland, Italië & de Verenigde Staten van Amerika.
Ashford Weddings biedt jullie de persoonlijke aanpak, flexibiliteit en professionele
begeleiding die jullie wedding verdient! Met onze ervaring, creatieve flair en ons
specialistische netwerk van gerenommeerde toeleveranciers, kunnen jullie met een gerust
hart de hele planning aan ons toevertrouwen. Terwijl jullie alleen maar genieten van elkaar
en jullie gasten, leidt Ashford Weddings hét event van jullie leven in goede banen.

Leuke activiteit voor u en uw gasten
Wijnproeverij Jeux de Boules, sjoelbak & het Engelse Croquet & Sloepen
Tijdens deze dag zal Robert Moossdorff, tevens onze huis
vinoloog u en u gasten bekend maken met de door u
gekozen smaakvolle wijnen inclusief een uitgebreide uitleg
over de wijnstreken, de druivensoorten en de diverse
smaakbelevingen.

Ook kunt u in de sfeervolle tuinen van Landgoed Huis de Voorst van het klassieke Franse spel
Jeux de Boules, Nederlandse sjoelbak & het Engelse Croquet genieten. In een gemoedelijke &
ontspannen sfeer waant u zich even terug in de tijd.

Onze twee eigen klassieke houten boten varen u langs
de mooiste & meest romantische landschappen aan de rivier de Berkel.
De rondvaart begint & eindigt aan de sluis bij ons Landgoed en is verdeeld in 2 rondvaarten
van elk 30 minuten
Onze Schipper vertelt op zijn eigen unieke manier over de geschiedenis van de Hanzestad &
haar historische monumenten.

De aankomst op uw dag:
even iets anders
Huiseigen Helikopter

De mooiste dag van uw leven, de kledij, de bloemen en de viering, alles is tot in de
puntjes verzorgd. Samen met uw geliefde vliegt u per helikopter relaxed over
Gelderland naar Landgoed Huis de Voorst waar familie en vrienden vol spanning op
u wachten.
Alleen een droom? Zeker niet! Op onze film kunt u dit “live” bekijken.
Voor de meest mooie foto’s van uw gasten is het raadzaam de fotograaf mee te
nemen tijdens deze vlucht.

Prijs voor de vlucht vanaf € 1.395,00
Trouwkoets

Tevens bestaat de mogelijkheid voor het verzorgen van een trouwkoets of trouwauto.
Onze collega’s verzorgen een aantal klassieke alsook moderne cars of koetsen.

De gemiddelde prijs bedraagt € 450,00

Fotografie, kapper & visagist
Wij bieden u de mogelijkheid direct contact op te nemen met de fotograaf, onze
huiskapper en visagist . Gezien onze jarenlange ervaring hebben wij voor u een aantal
professionele zaken bijeen gebracht om u tijdens de dag van een aantal services te
voorzien.
Een professionele fotograaf

De fotograaf beschikt over een duidelijk beeld omtrent alle mogelijkheden op Landgoed
“Huis de Voorst”. Uw aankomst,de gehele huwelijksceremonie en de officiële stijlfoto’s.
De fotoreportage wordt op CD aangeleverd, waardoor U kunt zelf selecteren, kiezen en
samen met de fotograaf uw fotoboek samenstellen. Door deze keuze heeft u de
mogelijkheid uw trouwreportage in diverse stijlen te laten plaats vinden.
Prijs vanaf € 1 750,00

Visagie & Kapper

Onze visagist en kapper bezoekt u tijdens uw huwelijksdag op Landgoed “Huis de
Voorst” voor de laatste finishing touch van uw make- up & kapsel.
In de periode voorafgaand aan uw huwelijk vindt een lichte reiniging van uw huid
plaats, krijgt u een proef make- up en een ontspannende gezichtsmassage. Tevens kunt
u direct met de kapper & visagist alle afspraken maken voor op uw huwelijksdag.
Graag verlenen wij deze service om u het zoeken te besparen, echter bent u
uiteraard vrij deze zaken zelf te verzorgen.
Alle financiële handelingen worden direct door uzelf afgehandeld.
Prijzen vanaf € 150,00

Alphons, uw butler
Alphons, onze butler begroet uw gasten op zijn eigen manier. Als Butler
van het huis weet hij met zijn Engelse stijlvolle humor de gasten
smakelijk te vermaken.

Zijn personage valt op en hij is, in stijl, prettig gestoord, aanwezig.

Gastheer

Van aankomst tot aan het vertrek van uw gasten is Alphons uw gastheer en zal een
ieder op correcte maar zeer eigen wijze van dienst zijn.
Ceremoniemeester

Voor het aankondigen van sprekers, belangrijke mededelingen van huishoudelijke of
andere aard. Op duidelijke, niet mis te verstane wijze.
Grappig?

Humor is een breed begrip en over
smaak en gevoel voor humor valt
dan ook niet te twisten.
Maar één ding is zeker;
waar Alphons is, wordt gelachen!
IJsbreker

Door de persoonlijke aandacht die Alphons besteedt aan iedere gast (mits de gast
hier prijs op stelt!) weet hij al snel het ijs te breken in situaties die voor U en Uw
gasten misschien wat onwennig zijn of wanneer uw gasten elkaar niet goed kennen.
Basisprijs € 650,00 voor de eerste 2 uren incl. reiskosten
Elk vervolg uur € 100,00

Advies
Huwelijksdagverzekering

Uit onze jarenlange ervaring en inmiddels ruim 1.200 unieke huwelijken hebben wij
geleerd dat een advies en ondersteuning niet altijd iets moet kosten. Gezien wij in de
loop van de organisatie van uw huwelijk nauw samenwerken en ideeën naar elkaar
uitspreken zijn wij tot de conclusie gekomen dat ook een openheid in het zakelijke
gedeelte van uiterst belang is.
Het leven kan vreemd lopen. Wij willen proberen u daarin een zekerheid te bieden.
Samen met verzekeraar “TrouwZeker” hebben wij een polis samengesteld welke u
verzekerd voor onaangename en onverwachte verrassingen. Denkt u aan ziekte,
ongeval of een sterfgeval.
Om dit financiële risico niet te lopen kunt u een polis afsluiten.

Voor nadere informatie verwijzen wij u naar www.trouwzeker.nl
Hier kunt u vrijblijvend uw polis berekenen & een offerte aanvragen.
Privacy & Cookieverklaring

Hierbij maken wij u attent op onze privacy & cookieverklaring.
https://www.huisdevoorst.nl/privacy-en-cookieverklaring/

