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Tien redenen om te kiezen
voor The Garden of Amsterdam
We zijn exclusief af te huren
voor een condoleance en/of uitvaart.
Voor kleine en grote bijeenkomsten
op anderhalve meter: max 200
gasten.

Onze planten zorgen op een
natuurlijke manier voor een goede
akoestiek.
Uw dierbare op een centraal podium
in een vijver, omringd door kaarsen,
bloemen en planten.

Live streaming en webcasting
mogelijk.

De locatie ligt vlak bij Amsterdam.

The Garden of Amsterdam biedt een
intieme en warme omgeving voor het
afscheid van uw dierbare.

De ruimte is flexibel in te delen.
Bepaal samen met ons hoe u
de uitvaart wilt organiseren.

Een locatie met veel ruimte en volgen
de vigerende regels van het RIVM
voor een veilige uitvaart.

Uw gasten parkeren gratis.
Er is volop ruimte.
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Al vier generaties in de familie
De geschiedenis van The Garden of Amsterdam begint in 1852 met mijn
overgrootvader, ook een Jacob van Zijverden. Op de bodem van het
drooggelegde Haarlemmermeer, op 3.3 meter onder de zeespiegel,
begint hij aardappelen, suikerbieten en tarwe te verbouwen.
Op de boerderij houdt hij paarden, koeien en ander vee.
Hij noemt de plek: De Arendshoeve.
In 1962 gooien mijn ouders Henk en Rie het roer om en beginnen een
kwekerij: ze telen er rozen onder glas. In 1980 neem ik het bedrijf over:
vanaf dat moment gaan we groene planten telen. De oppervlakte groeit
van 4.500 naar 18.500 vierkante meter.
In 1996 besluit ik een deel van de kwekerij in te richten als
evenementenlocatie. Aanleiding zijn de studies die ik lees over het
heilzame effect van planten. Mensen voelen zich aantoonbaar prettiger in
een groene omgeving. Ze ontspannen er, staan open voor communicatie
en worden creatiever. Het idee slaat aan. Ik ben er trots op dat mijn team
en ik deze ervaring kunnen leveren aan gasten over de hele wereld. Ik
hoop ook jullie snel als gast te mogen begroeten.
Jacob van Zijverden
Eigenaar
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Techniek - Basis
Beamer en scherm (3 x 4 m)
Technische begeleiding (8 uur)
voor uitvoer en besprekingen

Afscheidsarrangement

€ 850

€ 1.700
De kosten van ons arrangement
zijn tót 50 gasten.
Voor elke extra gast:
meerkosten € 10.
Voor bijvoorbeeld 100 gasten:
kosten € 2.200.

Catering
Koffie, thee, water, jus d’orange
diverse koekjes (1 uur)
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€ 3,75 pp
minimum € 200

Inbegrepen in het afscheidsarrangement
Meubilair
Locatie

rechthoekige naturelhouten tafels (100 x 250 cm),
voor maximaal tien personen
Conferentie- of bistrostoelen
Bar met koelkasten
Spreekgestoelte voor bij de ceremonie

Gebruik en toegang tot de locatie voor uw leveranciers
en uw gasten tussen 11:00 uur tot 17:00 uur
Tijden in overleg.
Gebruik van de ronde Silo ruimte voor de familie
Het podium in de vijver
Het arrangeren van een ontvangst- en ceremonieruimte,
precies op maat voor het aantal genodigden
Aanwezigheid van personeel tijdens de afscheidsplechtigheid
Gratis parkeren tot 150 auto’s
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Bloemen en decoratie
Eventueel aanwezige bloemdecoratie kan gebruikt worden.

Techniek
Uitlichten van alle tafels en het podium
Gebruik van semiprofessionele geluidsinstallatie,
inclusief één draadloze microfoon
Katheder en microfoonstandaard

Bloemdecoratie in grote bakken bij de entree (op de brug)
Bescheiden bloemdecoraties en kaarsjes op alle tafels
Bloemen en kaarsjes in de vijver bij het podium
Bloemkleur op basis van beschikbaarheid.
Rode loper bij entree
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Een waardig afscheid.
Hoe bijzonder wilt u het maken?
Het afscheid van uw dierbare is het laatste
eerbetoon aan uw familielid of vriend(in).
Neem afscheid van uw dierbare in ‘’the Garden
Amsterdam’’, wat als een intieme en warme
omgeving wordt ervaren.

Wij richten de locatie in met planten, bloemen,
kaarsen en lichtjes. Iets bijzonders en intiems is
onze groene en altijd zomerse locatie dus
sowieso. Maar welk afscheid past nou echt bij
uw dierbare? Op welke manier wilt u een
laatste eerbetoon geven aan hem of haar?

Van deze plechtigheid maken wij graag een
gedenkwaardig en persoonlijk afscheid. Wij
werken samen met uitvaartbegeleiders die net als wij - staan voor een persoonlijke
aanpak.

De 1,5 meter
samenleving
Op onze locatie kunnen wij, rekening houdend
met de anderhalve meter afstand, tot 200
gasten ontvangen. Wij volgen de vigerende
richtlijnen van het RIVM en andre overheden.
Zo zorgen we er samen voor dat u, uw gasten
én ons personeel een minimale kans hebben
op besmetting.
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Wat er nog meer mogelijk is
Wat betreft decoratie en techniek kan hier alles. Een podium van gras voor uw dierbare?
Een live-stream van de ceremonie? Wij bekijken met u hoe wij een afscheid kunnen
verzorgen dat helemaal past bij uw dierbare. Wij denken mee en regelen het.
Vraag ons naar de extra mogelijkheden.

www.arendshoeve.com
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Wat kunt u van ons verwachten?
Procedure
In The Garden of Amsterdam kunt u zowel de condoleance als de uitvaart houden. Daarnaast kunnen
wij een live stream verzorgen van de uitvaart.
We horen graag of het arrangement u aanspreekt en of het binnen het budget past. Als dat zo is,
Maken wij graag een afspraak, helemaal vrijblijvend, om u de locatie te laten zien en om de wensen
voor de afscheidsbijeenkomst door te spreken.
Offertes maken wij op maat aan de hand van een gesprek. Van ieder afscheid maken wij iets bijzonders
dat past bij uw familielid of vriend(in). De uiteindelijke kosten worden bepaald door het aantal gasten, de
bloemdecoratie, het programma, het aantal plantenkamers, de catering en andere persoonlijke wensen.
Houd in elk geval rekening met:
De genoemde prijzen zijn inclusief btw.
Betaling van uw uitvaart wordt vooraf voldaan.
Heeft u vragen? Of wilt u de locatie bezichtigen? We horen het graag.
Team De Arendshoeve - the Garden Amsterdam
Jacob, Remco, Kim en Milan

www.arendshoeve.c
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Overweegt u een uitvaart in The Garden of Amsterdam?
Hopelijk hebben we u wegwijs kunnen maken naar de mogelijkheden in

U kunt ons bereiken via:

onze groene oase. Ziet u door de bomen het bos niet meer of bent u

info@arendshoeve.nl

benieuwd hoe de afscheidsplechtigheid van uw dierbare eruit ziet tussen

Bellen kan natuurlijk ook:

onze planten? We helpen u hier graag bij.

+31 (0)20 30 345 33

Maak kennis met ons team een ervaar persoonlijk dat (bijna) niets

Bezoek ons op:

onmogelijk is.

Aalsmeerderdijk 438
1436 BL Aalsmeerderbrug
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