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Er was eens...
Er was eens, in een land hier niet zo ver
vandaan, een aanstaande bruid. Ze liep
rond met een frons. Er moesten zo veel
keuzes gemaakt worden! Zo veel mensen
tevredengesteld, en zulke hoge
verwachtingen waargemaakt.
Een paar van haar vriendinnen waren al
getrouwd en dat feest was een succes
geweest. Zij wilde niets liever dan dat…
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Elf redenen om te kiezen
voor The Garden of Amsterdam
We zijn exclusief af te huren
voor jullie feest.

In onze kas is het altijd droog en
mooi weer: fijn voor winterbruiloften.

Voor kleine en grote bruiloften (tot
1000 personen) in allerlei thema’s:
van romantisch tot bohemian.

Trouw op een podium in een vijver,
omringd door een jungle.

De locatie is in de buurt
van Amsterdam.
Wij zijn de officiële trouwlocatie van
de gemeente Haarlemmermeer, dus je
hoeft niet te ‘verkassen’ op de mooiste
dag van je leven.
Een locatie met historie: de voormalige
hoeve (sinds 1852) is lang kwekerij
geweest en is dit op een aangrenzend
gedeelte nog steeds.

Ruime keuze wat betreft cateraar.
Samen gaan we op zoek naar de
cateraar die past bij jullie bruiloft.
De ruimte is flexibel in te delen.
Bepaal samen met ons hoe jullie
het willen.
Jullie gasten parkeren gratis. Er is
volop ruimte.
Eigenaar Jacob geeft jullie garantie op
een lang en gelukkig huwelijk

3

Op een dag opende de aanstaande bruid
haar rozegouden schootcomputer, toen
haar oog op iets bijzonders viel.
Het was The Garden of Amsterdam:
een groene trouwlocatie in een kwekerij.
Haar hart begon sneller te kloppen.
Maar zou ze het wel durven? Wat zou
haar moeder zeggen, die vond dat alles
wit moest zijn op een bruiloft, tot de
muren van de trouwlocatie aan toe?
Maar al scrollend door de prachtige foto’s
stond de beslissing van de bruid vast.
Hier zouden zij en haar wederhelft
trouwen, al moest ze er hemel en aarde
voor bewegen.
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Trouwarrangement

De trouwdag brak aan: de eerste gasten
arriveerden. De aanstaande bruid sloeg
hen gade door een kier van haar
kleedkamer, terwijl haar bruidegom de
hand in de hare legde.

€ 7.950
De kosten van ons arrangement zijn tót 100 gasten.
In december rekenen wij een extra toeslag van €3.500

Ze zagen hoe twee vrienden van de
bruidegom elkaar aanstootten toen ze
door de gang met een bloemenplafond
liepen: ‘wow, wat is dit mooi! Het is een
koude winterdag maar hier lijkt het wel
zomer!’

Voor elke 10 extra gasten zijn de meerkosten € 175.
Voor bijvoorbeeld 200 gasten zijn de kosten € 9.700.
Meer dan 500 gasten? Prijs op aanvraag.
Dit is een compleet arrangement voor
het gebruik van onze locatie, inclusief bloemdecoratie.

Even later stapte haar oma binnen, aan
de arm vergezeld door twee kritische
tantes. Tot opluchting van de bruid
verscheen er een brede glimlach op het
gezicht van oma toen deze de
kroonluchters van amaryllissen boven de
tafels ontwaarde. De plek met het beste
uitzicht op de ceremonie was voor haar
gereserveerd.

Het arrangement is exclusief:
catering, tafelkleden en stoelhoezen,
beveiliging en provisies.
Hierdoor zijn jullie vrij om een cateraar en
eventueel extra (tafel)decoratie uit te kiezen.
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Inbegrepen in het trouwarrangement
Meubilair

Locatie

Ronde (ø 150 cm) of rechthoekige naturelhouten tafels (100 x 250 cm),
beide voor maximaal tien personen
Conferentie- of bistrostoelen met witte kussentjes
Bar met koelkasten
Spreekgestoelte voor bij de ceremonie
Welkomst en taarttafel (rijdend eikenhouten buffet)

Gebruik en toegang tot de locatie voor jullie leveranciers van 12:00 uur
tot 02:00 uur
Gebruik van de locatie voor jullie gasten van 15:00 uur tot 00:00 uur
Gebruik van twee kleedkamers (2 x 7m²)
Gebruik van de silo als bruidskamer
Het podium in de vijver
Het arrangeren van één ‘plantenkamer’*, precies op maat voor jullie
aantal gasten
Gratis parkeren tot 150 auto’s
Aanwezigheid van locatiemanager tijdens trouwdag
Toiletservice tijdens jullie feestavond, gedurende 5 uur (tot 500 gasten)
1 beveiliger gedurende 6 uur
Vanaf 125 gasten rekenen wij extra beveiliging door

*Plantenkamer: Wij maken ruimtes/kamers precies op maat voor het doel van de bijeenkomst en
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.
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Bloemen en decoratie

Techniek
Let op! Maximum geluidsniveau is 80 dB

Vijf rekken met witte hangende bloemen in het gangpad
Hangende witte bloemdecoratie boven elke tafel (per 10 personen)
Op basis van beschikbaarheid
Witte bloemdecoratie bij de bar
Bloemdecoratie op de brug bij de entree
Bescheiden bloemdecoraties en kaarsjes op alle tafels
Bloemen en kaarsjes in de vijver bij het podium
Op basis van beschikbaarheid
Rode loper bij entree in kap 21

Uitlichten van alle tafels en de bloemen die erboven hangen
Gebruik van semi-professionele geluidsinstallatie,
inclusief één draadloze microfoon
Catering
Gebruik van de cateringruimte
Gebruik van koelcel bij de cateringruimte
Benodigde buffetten voor de cateraar, zonder aankleding
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Hoe bijzonder wil je het hebben?
Wij richten de locatie in met planten, bloemen,
kaarsen en lichtjes. Iets bijzonders is onze
groene en altijd zomerse locatie dus sowieso.
Maar hoe bijzonder willen jullie het hebben?
Aan welk thema, aan welke sfeer denken jullie?
Romantisch? Bohemian?
Wil je een festivalbruiloft? Foodtrucks rijden zo
binnen bij ons.
Jullie kunnen ervoor kiezen om receptie, diner
en feest in aparte ruimtes te vieren - elk met
een eigen sfeer.

cateringruimte. En ook met de overige
voorzieningen zit het goed.
Op de Arendshoeve kun je tot 1000 personen
uitnodigen. Jullie vieren je bruiloft dan in een
grote ruimte die toch heel intiem aanvoelt,
door de aankleding met planten en bloemen
en sfeerverlichting.
Uiteraard is er ruimte voor een groot podium
en ruimte om te dineren en te dansen. Wij
hebben veel ervaring met het organiseren van
heel grote Marokkaanse, Turkse en
Hindoestaanse bruiloften.

Jullie hebben ruimte keuze in wie het eten en
drinken verzorgt. Wij werken samen met
verschillende topcateraars en kunnen altijd
adviseren. Uiteraard is er een compleet
ingerichte bar en

En die ceremonie... op een troon nam ze
plaats, een troon op een podium in het
water, omringd door een bloemenzee.
Haar witte bruidsjurk had er niet mooier
uit kunnen springen dan in dit groene
decor. Alle gasten keken als betoverd op
naar het bruidspaar tijdens het moment
van de kus. Ze was geen aanstaande
meer!
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Wat er nog meer mogelijk is
Wat betreft decoratie en techniek kan hier alles. Een lichtjesplafond boven de
dansvloer? Kom maar op: droom groot en laat je fantasie de vrije loop. Wij denken
mee en regelen het. Onderstaand een paar hints van wat mogelijk is.

z

Het feest barstte los en het was alsof ze in
een nieuw koninkrijk waren beland.
Duisternis was ingetreden en alle
bloemen gloeiden nu in een zee van
lichtjes. Muzikanten speelden en er werd
gedanst. In verborgen hoekjes, verscholen
achter gigantische planten, maakten
gasten foto’s van zichzelf en elkaar.
De piano met Monstera plant was die
avond een hit op Instagram... De
schommel bekleed met bloemen was een
goede tweede. En iedereen wilde op de
foto met Schillie, de huisschildpad.
Verlegen als hij was, hield hij stiekem wel
van trouwerijen. Volgens de overlevering
was zijn verlegenheid een goed teken
voor het bruidspaar...
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Wat kan je van ons verwachten?
Procedure
In The Garden of Amsterdam kunnen jullie zowel de ceremonie houden als receptie,
diner en feest. Het aantal gasten maakt daarbij niet uit.
Hebben jullie al een datum in gedachten? Hierop kunnen wij vrijblijvend een optie plaatsen. Een optie staat, zonder
tegenbericht, twee weken. Daarna vervalt deze automatisch.
We horen graag of jullie het arrangement leuk vinden en of het binnen jullie budget past. Als dat zo is, maken wij
graag een afspraak, helemaal vrijblijvend, om jullie te laten sfeerproeven op onze locatie. Bevalt de locatie jullie? Dan
maken we een afspraak om de wensen voor jullie trouwdag door te spreken.
Offertes maken wij op maat aan de hand van dit gesprek. Want uiteraard is geen enkel huwelijksfeest hetzelfde. De
v
uiteindelijke kosten worden bepaald door het aantal gasten,
de bloemdecoratie, het programma, het aantal
plantenkamers en de catering. Wij werken samen met ervaren binnenlandse en buitenlandse topcateraars. Wij
denken graag met jullie mee om een passende cateraar te kiezen.
Houd in elk geval rekening met:
Boeken gaat via een aanbetaling van € 3.025,-.
De genoemde prijzen zijn inclusief btw en exclusief borg van € 2.000,-.
Wij rekenen provisie voor externe decorateurs.
Bij groepen groter dan 100 personen of waar alcohol wordt geschonken,
zijn wij verplicht beveiliging in te zetten.
Betaling van jullie bruiloft wordt vooraf voldaan.
Wij hanteren een geluidslimiet van 80dB
Hebben jullie vragen? Of willen jullie de locatie bezichtigen? We horen het graag.
Team De Arendshoeve – The Garden of Amsterdam:
Jacob, Remco, Kim en Milan

www.arendshoeve.c
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Referenties
Geweldige bloemenpracht
"Geweldige locatie. Bijzonder, anders dan een
gewone locatie door de geweldige
bloemenpracht. Aan te bevelen voor zakelijke
bijeenkomst, maar zeker ook voor een bruiloft
of personeelsfeest. Multifunctioneel. (Bijna)
Alles is mogelijk. The sky is the limit."

Zo mooi voor een bruiloft

"Een prachtige “buiten, maar dan binnen” sfeer.
Zo mooi voor een bruiloft. Ruime
parkeerplekken."

Er wordt continu
mee gedacht
"Van het begin tot en met het einde zijn we
warm ontvangen door al het personeel van de
Arendshoeve. Ze denken continu mee en letten
erg goed op details. Ze hebben veel ervaring in
wat ze doen en staan open voor alles. Een zeer
unieke locatie waar we het liefst elk jaar
zouden willen trouwen."

Hele mooie dag gehad

"Geweldige locatie! Wij zijn super geholpen, al
onze wensen zijn opgenomen en uitgevoerd.
Met alles werd meegedacht en naar gekeken
wat mogelijk was. Hele mooie dag gehad bij de

Geweldige communicatie

"Het was absoluut een geslaagd feest
geworden. En kan werkelijk zeggen dat het
zonder jullie niet gelukt zou zijn. Wij wil jullie
echt graag bedanken voor alles wat jullie
hadden gedaan en de geweldige communicatie
die jullie met ons hadden. Nogmaals, hartstikke
bedankt voor alles en wij zijn echt meer dan
tevreden met hoe we door iedereen ontvangen
en behandeld zijn."

Geweldige bruiloft
"Top locatie! Zeer goed geholpen in onze
wensen en heel professioneel en behulpzaam.
We hebben er een geweldige bruiloft gehad!
Zeker een aanrader!"

Arendshoeve!"

www.arendshoeve.com
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Overweeg je een bruiloft in de Arendshoeve?
Hopelijk hebben we je wegwijs kunnen maken naar de mogelijkheden in

Je kunt ons bereiken via:

onze groene oase. Zie je door de bomen het bos niet meer of ben je

info@arendshoeve.com

benieuwd hou jullie bruiloft eruit ziet tussen onze planten? We helpen je

Bellen kan natuurlijk ook:

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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