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LANDGOED OVERCINGE 
AANVRAAGFORMULIER OFFERTE BRUILOFT  

 (Alvorens het formulier in te vullen:  zie toelichting op pagina 3) 

Naam Bruid  

Naam Bruidegom  

Straat en huisnummer  

Postcode en woonplaats  

Telefoonnummer  

Mailadres  

Gewenste trouwdatum, verzoek optie 

Geef meerdere data, in volgorde voorkeur 

1:                                                                  2: 

3:                                                                  4: 

         

Landgoedhuur bruiloft 

Exclusieve huur= gehele Landgoed gehele dag beschikbaar   € 995,- 

Basishuur: trouwdatum op maandag tot en met donderdag      

☐   Bruiloftsdatum op vrijdag of zaterdag, toeslag     € 500,- 

 Overnachting  

☐   Bruidssuite:  luxe appartement, capaciteit 4 personen   € 175,- 

☐  Gehele groepsaccommodatie, 8 kamers, cap. 20 personen   € 895,-      

       (= boerderijvleugel + vleugel hoofdgebouw) 

☐   Boerderijvleugel: 3 luxe kamers, 8 personen     € 425,- 

☐   Vleugel hoofdgebouw: 5 kamers (4x 2pers, 1x 4pers)    € 575,- 

        12 personen. 

De landgoedhuur wordt separaat geoffreerd  en gefactureerd.   

Daginvulling & Catering: 

Tijdstip aankomst bruidspaar:     uur 

 

Fotoshoot    

☐   Tussendoor tijdens dagprogramma  

☐   Vooraf (voordat daggasten arriveren). Prijs per uur € 32,50 

 

Ontvangst van de daggasten  (keuze uit:) 

☐   Met koffie en thee of drankje 

☐   Zonder dranken 

Aankomsttijd daggasten invullen:    uur 

Ceremonie 

☐   Elders, andere locatie 

☐   Binnenceremonie (inclusief 50 gasten)  €  200,- 

☐   Meerprijs per gast boven 50 gasten  €     2,50 

☐   In de parktuin, prijs per persoon  €     7,-  

 

Bubbels en bruidstaart: 

☐   Prosecco of non-alc.     € 4,95 
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☐   Bruidstaart, keuze uit leverancier. 

       schotelgeld p.p.                 € 1,50 

Aantal personen invullen:  . 

 

Middagborrel  

Aantal personen invullen:  

☐   Dranken divers op nacalculatie volgens prijslijst 

☐   Hartige hapjes warm/koud,  per stuk € 1,25                                        Aantal per persoon:  

Diner 

Samen te stellen in overleg.           Aantal personen invullen:  

☐  Buffet, vanaf € 30,-.                           

☐   Driegangen diner, ,vanaf € 37,50.  

☐  Anders (in overleg)                           

 

Na diner 

☐   Koffie en thee per kop   € 2,40 

☐   Koffie en thee per kop, met bonbons  € 3,50  

☐   Dranken divers op nacalculatie volgens prijslijst 

Feestavond 

Aantal personen invullen:   

☐   Feestarrangement  I (standaard),  4 uurs    p.p. € 24,95    

        (Koffie en thee, tapbier, frisdranken, sappen, wijn. Nootjes, zoutjes, twee warme hapjes)        

☐   Feestarrangement II (extra) ,  4 uurs                  p.p.      € 27,50 

        (Koffie en thee, tapbier, frisdranken, sappen, wijn, binnenlands gedestilleerd. Nootjes, zoutjes, twee warme hapjes)                  

☐   Feestarrangement III (uitgebreid), 4 uurs            p.p.     € 29,95                

       (Koffie en thee, tapbier, frisdranken, sappen, wijn, binnenlands gedestilleerd. Nootjes, zoutjes, twee koude en twee     

         warme hapjes. ) 

Midnight snack 

Aantal personen invullen:   

☐   Broodje warme beenham      € 4,50 

☐   Broodje hamburger       € 4,75 

☐   Broodje hotdog        € 3,75 

☐   Puntzak frites met mayonaise      € 3,50 

☐   Saté met stokbrood       € 3,50 

☐   Ontbijtbuffet na overnachting. prijs  per persoon   € 12,50 

Aantal personen invullen:      

Overigen 

☐   Beamer en scherm       €   50,- 

☐  Geluidsbox en microfoon      €   50,- 

☐  Blue Tooth Box       €   25,- 

☐  Witte stoelhoezen (voor blauwe stoelen in Feestzaal).       Per stuk  €   2,50    Aantal                                    

☐   Witte stoelhoezen plus voilestrikken (idem)               Per set   €  3,75     Aantal   
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Toelichting 

 

Met dit formulier kan je een offerte aanvragen voor jullie bruiloft en een optie aanvragen voor een bepaalde datum. Het 

verlenen van een optie  op de trouwdatum geschiedt op basis van beschikbaarheid en volgorde van aanvragen.  

 De landgoedhuur (zowel voor de dag als eventueel ook voor de overnachting) wordt separaat geoffreerd en gefactureerd. 

Daarnaast is dit formulier een eerste inventarisatie van jullie wensen voor de invulling van de dag. 

In een later stadium kunnen keuzes en aantallen eventueel nog worden aangepast. In een persoonlijk gesprek met de 

cateringmanager wordt de definitieve invulling van de dag met jullie besproken. Op basis hiervan ontvangen jullie van de 

cateringmanager de offerte voor de invulling van de dag en de catering. Kleine wijzigingen in aantallen kunnen in een later 

stadium nog worden doorgegeven. Uiterlijk twee weken vooraf dient het definitieve aantal personen te worden doorgegeven 

voor de catering. 

Het invullen van het formulier: 

➢ Dit formulier is een PDF. Je kunt het formulier (PDF)  downloaden, uitprinten en vervolgens kun je het  invullen. 

➢ Indien je het formulier digitaal wilt invullen, kun je ons mailen dan sturen we de Word-versie. 

➢ Het is belangrijk dat het formulier zo volledig mogelijk wordt ingevuld.  

Indien nog bijvoorbeeld nog niet alle aantallen exact weet, geef dan een schatting op. De exacte aantallen kunnen in 

een later stadium nog worden aangepast voor de definitieve offerte. 

➢ Na het invullen sla je het formulier op.  

Stuur het ingevulde formulier vervolgens per mail naar info@overcinge.nl.  

➢ Heb je vragen bij het invullen van het formulier? Laat het ons weten en we zijn graag van dienst. 

Toelichting op de vragen:  

o Landgoedhuur:  De basis-huur is van toepassing op een trouwdag van maandag tot en met donderdag. In alle 

gevallen verblijft U op exclusieve basis, dat wil zeggen dat U gedurende de gehele trouwdag het gehele landgoed tot 

uw beschikking heeft en er geen andere gasten zijn.  

Voor de vrijdagen en zaterdagen is een toeslag van 500 euro van toepassing. 

o Overnachting Bruidssuite:  De bruidssuite is een luxueus appartement met riante masterbedroom en extra 2 

persoons slaapkamer. 

o Overnachting Groepsaccommodatie:  De groepsaccommodatie bestaat uit twee vleugels met gastenkamers. In totaal 

zijn er acht gastenkamers met een capaciteit van 20 personen. Eventueel, indien minder gasten willen overnachten, 

is het ook mogelijk om slechts één vleugel te huren. Het is niet mogelijk de kamers los of apart te reserveren of door 

de bruiloftsgasten. Reservering kan uitsluitend als één geheel en door het bruidspaar zelf. 

Huur geschiedt op basis van beschikbaarheid. De optimale beschikbaarheid voor overnachting groepsaccommodatie 

is in combinatie met een bruiloft op zaterdag. Of op aanvraag voor andere dagen. 

o Fotoshoot: Je kunt de fotoshoot inplannen op een moment tussendoor, in de loop van de dag. Het is ook mogelijk om 

dit moment in te plannen voordat de daggasten arriveren. Jullie arriveren dan op een eerder moment, samen met de 

fotograaf.  Geef het gewenst tijdstip van aankomst aan. 

o Ontvangst van de daggasten: hier kun je je wensen aangeven over de wijze waarop de daggasten worden ontvangen. 

Geef aan hoe laat de daggasten arriveren. 

o De ceremonie kan plaatsvinden op een locatie elders of op Landgoed Overcinge.  

Je kunt kiezen voor de ceremonie in de Rode Kamer of voor een buitenceremonie (onder voorbehoud van goed weer). 

Voor een buitenceremonie wordt een opstelling gemaakt met witte wedding-chairs, ofwel in de parktuin ofwel op de 

binnenplaats. Geef hier het aantal gasten  op. 

o Bubbels en bruidstaart: Na de ceremonie kan er een moment zijn voor “Bubbels en bruidstaart” met de daggasten. 

De bruidstaart kan rechtstreeks worden besteld bij zelf te kiezen leverancier.  Geef het aantal gasten op.  

o Receptie: De dranken die tijdens de receptie worden geschonken, worden gefactureerd op nacalculatie. Wat betreft 

de hapjes die worden geserveerd, kun je een aantal aangeven per persoon.  Vul hier ook het aantal personen in. 

o Diner:  Het diner wordt in gezamenlijk overleg met jullie samengesteld. Wij werken samen met meerdere cateraars.  

Je kunt bijvoorbeeld kiezen voor één van de diverse buffetten of voor een driegangen diner. Heb je andere ideeën of 

wensen? Laat het ons weten en we kijken samen naar de mogelijkheden. De dranken tijdens het diner worden 

gefactureerd op nacalculatie.  

o Feestavond:  We hebben twee feestarrangementen samengesteld, gespecificeerd in de prijslijst.  Dit is een 

arrangement van 4 uur met een prijs per persoon. Geef het aantal feestgasten op. 

o Midnight snack: Eventueel kan later in de avond (midnight) een snack worden geserveerd. Geef je keuze aan en het 

gewenste aantal. 

o Ontbijtbuffet: in geval van overnachting bruidspaar en/of gasten. 

o Overigen: aanvullende inhuur van materialen.  

De witte stoelhoezen (met of zonder voile strikken) zijn voor de blauwe stoelen in feestzaal. 

De witte wedding-chairs zijn klapstoelen die  bijvoorbeeld bij een buitenceremonie worden gebruikt. 

mailto:info@overcinge.nl

