
 

    Bruiloft op Landgoed Overcinge 





r 

 

 
Jullie zijn op zoek naar de ideale  

trouwlocatie voor jullie aanstaande 

bruiloft. Eén ding is duidelijk: jullie 

trouwdag  moet perfect zijn! 

 

Landgoed Overcinge hoopt voor jullie 

die locatie te mogen zijn. Ons gastvrije 

team staat klaar om jullie te ontvangen 

en jullie wensen te vervullen. 

Graag denken we met jullie mee om de  

optimale invulling van de dag samen 

te stellen. 

“Onze trouwdag  

op Landgoed Overcinge 

was geweldig! 

 

 

Officiële trouwlocatie 

Landgoed Overcinge is een officiële trouwlocatie. 

Hierdoor kan je de gehele bruiloft op het landgoed 

laten plaatsvinden, vanaf de ontvangst in de ochtend 

tot en met het feest in de avond. Of zelfs tot en met het  

ontbijt de volgende ochtend. Een dag zonder stress, een 

dag zonder verplaatsing van de ene locatie naar 

de andere.  

Een heerlijke ontspannen dag, zoals het moet zijn. 

Ceremonie 

 

De ceremonie vindt plaats in de stijlvolle trouwzaal, ofwel de Rode Kamer, 

met uitzicht op de binnenplaats. 

Bij goed weer is het ook mogelijk om de ceremonie buiten te laten  

plaatsvinden. De witte weddingchairs staan sfeervol opgesteld in de  

sprookjesachtige parktuin of bij de statige binnenplaats. 

 

Havelte valt onder de gemeente Westerveld.  

De ceremonie kan worden voltrokken door een ambtenaar van de  

gemeente. Of door een BABS (buitengewoon ambtenaar burgelijke stand) 

die je zelf uitkiest.  

De perfecte bruiloft 
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Bubbels en bruidstaart 

Aansluitend een moment voor  

felicitaties en proosten! 

In de tuinzaal met openslaande deuren 

naar het terras van de parktuin. 

De bruidstaart wordt aangesneden. 

 

Afhankelijk van het moment van de dag, 

kiezen jullie de invulling van de middag. 

Alle mogelijkheden zijn er. Een lunch,  

een receptie en tussendoor een moment  

voor de fotoshoot. 

“Het driegangen diner 

was een perfecte keuze! 

Ontzettend van genoten!” 

Diner 

Na de receptie is het diner. Hiervoor zijn vele mogelijkheden, variërend 

van een driegangen diner, buffetten met diverse thema’s of zelfs een BBQ. 

De keuze is geheel aan jullie. Graag sturen we jullie nadere informatie  

betreffende de culinaire mogelijkheden. 

 

De details van de culinaire invulling van de dag bespreken jullie 

rechtstreeks met de cateringmanager, die aan de hand hiervan een offerte 

kan opstellen. 
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Feest 

Na het diner arriveren de avondgasten 

en kan het grote feest beginnen. 

De sfeervolle grote zaal is feestelijk 

verlicht en de eerste muziekklanken  

vullen de ruimte. Of je hebt gekozen voor 

een diskjockey of een band of 

een combinatie van beiden…. 

Let the party begin! 

Met jullie als feestelijk middelpunt,  

wordt dit een avond om nooit te  

vergeten. 

“Wat een leuk feest! 

Met als klapstuk  

de openingsdans die we  

hadden ingestudeerd.” 

 

Feestzaal 

 

De grote feestzaal is geschikt voor gezelschappen van 

verschillende afmetingen, voor verschillende invullingen 

en voor verschillende opstellingen.  

 

Afhankelijk van de groepsgrootte en van de invulling die 

jullie kiezen voor de avond, wordt de passende opstelling 

gemaakt. Letterlijk en figuurlijk denken we hierin heel 

flexibel met jullie mee. Julie wensen staan voorop. 

We leveren graag maatwerk.  

Muziek 

Voor de muziek zijn er vele keuzes mogelijk. Het gaat erom wat júllie 

aanspreekt. Jullie zijn vanzelfsprekend geheel vrij in die keuze. 

  

Belangrijk is natuurlijk dat het feest bruisend is en bruisend blijft.  

Je kunt de keuze maken voor een band of een DJ of een combinatie  

daarvan. Een band zal af en toe pauzeren. Dan is het belangrijk dat het 

feest niet “inzakt”. Een DJ speelt continu en kan makkelijk inspelen op 

wensen van publiek en effect wat de muziek heeft.   

Neem de tijd om te oriënteren en maak uiteindelijk de juiste keuze. 

Denk ook even na over een eventuele openingsdans en hoe je dat het liefst 

zou willen doen. Een prachtige kans voor een heel bijzonder moment! 

Dansles….? 
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Bruidssuite en gastenkamers 

Als afronding van een perfecte trouwdag,  

kunnen jullie overnachten in de bruidssuite. 

De volgende ochtend wordt hier een heerlijk 

ontbijt geserveerd waarvan jullie ongestoord 

kunnen genieten. 

Naaste familie en vrienden kunnen blijven 

overnachten in de sfeervolle gastenkamers. 

Deze worden uitsluitend verhuurd als gehele  

(groeps)accommodatie en niet als losse kamers. 

De gastenkamers hebben een gezamenlijke 

capaciteit van 20 personen. Het ontbijtbuffet 

wordt geserveerd, bijvoorbeeld in de Tuinzaal. 

Klik even op deze link 

Voor een inkijk exemplaar  

Van het inspirerende foto-album 

Bruiloft op Landgoed Overcinge! 

 

 

 

Afspraak 

Hebben jullie belangstelling voor Landgoed Overcinge 

als trouwlocatie? 

Maak dan een afspraak voor een eerste bezichtiging! 

Tijdens die eerste afspraak maken jullie kennis met het 

landgoed en de mogelijkheden die we jullie als locatie 

kunnen bieden.  Bij voorkeur plannen we dit op een  

donderdag. Lukt dit niet, kijken we naar een alternatief 

moment.  

 

 

Offerte 

Een offerte kun je aanvragen met het ‘aanvraagformulier offerte’. 

Op dit formulier kun je je specifieke wensen aangeven wat betreft de  

invulling van de dag en  invulling van de catering. Met de offerte kun je 

een optie nemen op een gewenste (en beschikbare) datum.   

De offerte zal bestaan uit twee separate delen, met enerzijds de 

landgoedhuur voor de dag en eventuele overnachting, en anderzijds  de 

invulling van de dag en de catering. Dit is een eerste voorlopige offerte. 

In een (vervolg)gesprek met de cateringmanager kunnen nadere details 

voor de catering worden besproken. Op basis daarvan ontvangen jullie de 

definitieve offerte voor de catering. 

Bij bevestiging van de offerte met gekoppelde optie, leggen wij de datum 

definitief voor jullie vast.Bij reservering is een aanbetaling van toepassing. 

Een afspraak maken of een offerte aanvragen? Neem contact met ons op!                                          

https://orders.profotonet.nl/Branding/test/?fsaction=Share.preview&ref2=9f3c3fe637279d40d3aed56159fe9b13
https://orders.profotonet.nl/Branding/test/?fsaction=Share.preview&ref2=9f3c3fe637279d40d3aed56159fe9b13
https://orders.profotonet.nl/Branding/test/?fsaction=Share.preview&ref2=9f3c3fe637279d40d3aed56159fe9b13
https://orders.profotonet.nl/Branding/test/?fsaction=Share.preview&ref2=9f3c3fe637279d40d3aed56159fe9b13
mailto:catering@overcinge.nl

