Jullie gaan trouwen!
Van harte gefeliciteerd met jullie verloving.
Wat leuk dat jullie overwegen om bij de Arendshoeve - The Garden of Amsterdam jullie ceremonie te
houden. Wij denken en werken graag met jullie mee om er met en voor jullie een prachtige dag van te
maken.
Voor de maanden februari en maart 2021 bieden wij een aangepast ceremonie-arrangement aan waarin
jullie op onze unieke locatie elkaar het ja-woord kunnen geven. Hierbij houden ons aan de richtlijnen vanuit
de overheid en het RIVM voor de 1,5 meter samenleving en het maximale gastenaantal van 30 (inclusief
kinderen en exclusief personeel).

Ceremoniearrangement: in februari & maart 2021

De kosten van dit arrangement zijn tót 30 personen
(inclusief kinderen en exclusief personeel): € 1.950 inclusief BTW

Op de volgende bladzijde kunnen jullie zien wat er allemaal is inbegrepen in het arrangement. Het is een
mooi en compleet arrangement voor het gebruik van onze locatie inclusief bloemdecoratie.

Graag nodigen wij jullie uit om samen met jullie een onvergetelijke ceremonie te plannen voor aankomende
maanden. We gaan met elkaar in gesprek om jullie wensen te bespreken evenals de voorwaarden die worden
gesteld aan een bruiloft in deze periode.

Ceremonie bij de Arendshoeve - The Garden of Amsterdam
In het ceremonie arrangement is het volgende inbegrepen:
Programma 2,5 uur:
• Aankomst bruidspaar
• Bruidspaar fotoshoot
• Aankomst gasten
• Ceremonie
• Na de ceremonie vertrekt iedereen.
Locatie
• Gebruik van de locatie
• Gebruik van 2 kleedkamers (2 x 7m²)
• Eén ‘plantenkamer’ ❖, ingericht voor jullie ceremonie.

Service
• Gratis parkeren
• Aanwezigheid van locatiemanager tijdens jullie ceremonie
• Begeleidend personeel waar nodig
• Toiletservice
Meubilair
• Bistro stoelen met witte kussentjes voor bij de ceremonie
• Houten bankje voor het bruidspaar

Techniek
• Beamer en scherm indien gewenst voor foto’s
• Uitlichten van de ceremonie
• Gebruik semi professionele geluidsinstallatie, inclusief 1 draadloze microfoon

Bloemen en decoratie
• 3 rekken met hangende witte amaryllissen in het gangpad
• Rek met hangende witte amaryllissen boven het trouwbankje
• Bloemdecoratie in grote bakken bij de entree (op de brug)
• Bescheiden bloemdecoraties en kaarsjes in de vijver
• Rode loper bij entree in kap 21
• Witte loper bij de ceremonie
• Lichtnet in het plafond bij de vijver
• Verticaal lichtnet als achtergrond bij de ceremonie
❖ Plantenkamer: Wij maken ruimtes/kamers precies op maat voor het aantal gasten. De wanden van de
plantenkamer maken wij met behulp van planten en schuttingdelen. De op deze manier gecreëerde ruimte
noemen wij een plantenkamer.
Extra aandachtspunten
• In het belang van uw veiligheid en die van uw getuigen zijn wij verplicht ons strikt aan de
geldende overheidsregels te houden. Dus geen vuurwerk, sterretjes, confetti, rijst en 1,5 meter
afstand zowel binnen als buiten onze locatie.
• Laag hangende rook (droogijs is wel toegestaan)
• Helaas is catering op dit moment niet toegestaan.
Wel is het leuk om een uitgebreide give away mee te geven aan uw gasten.
Bijvoorbeeld: een tasje met wat te drinken, taartje, plantje en een leuke herinnering.
Vraag ons naar de extra mogelijkheden op onze locatie.

Voor extra informatie kunnen jullie ons mailen: info@arendshoeve.com
Als jullie vragen hebben of er onduidelijkheden zijn of als jullie de locatie willen bezichtigen dan horen wij
het graag.
Vriendelijke groeten namens het Arendshoeve Salesteam,
Jacob, Remco, Kim en Milan
Arendshoeve - The Garden of Amsterdam
Aalsmeerderdijk 438
1436 BL Aalsmeerderbrug
tel +31 20 30 345 33

