Buitenplaats Kameryck
Oortjespad 3
3471 HD Kamerik

Kamerik,
Referentie: 17832-1

Beste heer en mevrouw,
Hartelijk dank voor jullie interesse in Buitenplaats Kameryck als mogelijke trouwlocatie en van harte
gefeliciteerd met het voornemen om in het huwelijksbootje te stappen!
Dit is een voorbeeldofferte om jullie te laten zien hoe wij offreren en om een indicatie te geven van
de kosten. Willen jullie graag een offerte laten opstellen specifiek voor jullie bruiloftsprogramma,
neem dan contact op met onze salesmedewerkers Jeroen Snijder of Evelien de Jong.
Buitenplaats Kameryck: Prachtige locatie in het Groene Hart.
Centraal tussen Utrecht en Amsterdam maar toch midden in Het Groene Hart (Woerden / Breukelen),
ligt prachtig tussen de weilanden deze bijzondere accommodatie. De omgeving ademt de landelijke
sfeer van het Groene Hart met weilanden, brede sloten, oude boerderijen, plassen met waterlelies en
wuivende rietkragen. Bij Buitenplaats Kameryck ben je helemaal weg uit de hectiek van alle dag.
Buitenplaats Kameryck is uitstekend bereikbaar en heeft ruime (gratis) parkeermogelijkheden.
Locatie:
Waterryck & Groenryck
(en de bar)

Omschrijving:
Onze benedenzalen met een prachtig uitzicht over de plas. Deze zalen
beschikken over ruime terrassen aan het water, exclusief voor uw gezelschap.
In de avond combineren we deze zalen met de bar en zo ontstaat een
sfeervolle feestlocatie. Langs de entree en op het water zullen ’s avonds
“drijvende” fakkels branden.

Locatie:
Ceremonie
Waterryck (terras)

Opstelling:
Ceremonieopstelling

Ontvangst en taartmoment
Groenryck

Diner
Waterryck
Feestavond
Groenryck en de bar

Gasten aantal:

Programma:
14:00 uur
14:30 uur
15:15 uur
15:30 uur
17:30 uur
20:00 uur
20:30 uur
21:00 uur
0:30 uur
1:00 uur

Wij zullen de locatie informeel opstellen met statafels en voor al uw gasten
een zitplaats in de zaal en bij mooi weer op het terras.

Bloktafels voor 8 á 10 personen

Wij zullen de locatie informeel opstellen met statafels en voor 30 gasten een
zitplaats in de zaal.
30 daggasten
130 avondgasten (incl. daggasten)

Ontvangst van de gasten met een drankje naar keuze
Aanvang ceremonie
Einde ceremonie, tijd om te proosten en het aansnijden van de bruidstaart
Gezellig borrelen en gelegenheid om foto's te maken
Aanvang barbecue Ryckelijk
Einde diner, gelegenheid om op te frissen
Ontvangst van de avondgasten met een drankje naar keuze
Aanvang feestavond
Tijd voor een avondsnack
Einde feestavond en vertrek van de gasten

Ceremonieopties
Dromen van een prachtige ceremonie buiten in de zon op het terras aan het water, de wind door je
haren en liefde om je heen. Bij Buitenplaats Kameryck kan het! Buitenplaats Kameryck biedt diverse
mogelijkheden voor ceremonies binnen en buiten. De beslissing voor het buiten trouwen wordt op
de dag zelf genomen op basis van de actuele weersverwachtingen.
Terras:
De meest gebruikte ceremonieopstelling voor buiten is de opstelling op het terras van de Waterryck
zaal. Hier kunnen we tot ca. 80 stoelen plaatsen. Diverse varianten zijn hierop mogelijk. Hebben jullie
zelf een idee van hoe jullie de ceremonieopstelling willen hebben staan, geef dit vooral aan en wij
maken een schets voor jullie.

Eiland:
Het is mogelijk om bij mooi weer op het eilandje bij de plas te trouwen. In verband met de
organisatie en voorbereidingen wordt hier een vergoeding van € 350,00 voor gevraagd.

Boot:
Het is mogelijk om met een bootje aan te komen varen voorafgaand aan de ceremonie. Wij zullen
dan een bootje en een mooi opstapplekje verzorgen. Voor de huur van het bootje en de
voorbereidingen vragen wij een vergoeding van € 195,00.
Ten alle tijden is er een ruimte binnen gereserveerd voor de ceremonie in geval van slecht weer.

Catering
Dieetwensen:
Wanneer er gasten aanwezig zijn die een specifiek dieet volgen horen wij dit graag uiterlijk 5 dagen
van tevoren zodat wij hiermee rekening kunnen houden.
Drankarrangement:
Hierbij kun je onbeperkt gebruik maken van koffie, thee, frisdranken, jus d’orange, Kameryckse
appelsap, plat en bruisend water, tapbier (Kameryck bier), rode-, rosé- en witte huiswijn. Jenever,
Port, sherry, Martini en vieux. Daarbij verzorgen wij tijdens de borrel nootjes op de tafels.
Sterke dranken:
Buitenlands gedistilleerde dranken zijn niet inbegrepen in het drankarrangement. Deze dranken
kunnen wij op nacalculatie aan de factuur toevoegen. Willen jullie dat deze dranken niet geschonken
worden? Dan schenken wij ze op verzoek niet.
Proost:
Op een pas gesloten huwelijk moet natuurlijk geproost worden! Buitenplaats Kameryck heeft een
heerlijke Prosecco om te klinken op jullie huwelijk. Voor de gasten die liever een non alcoholisch
drankje prefereren, zullen we een non-alcoholisch drankje verzorgen.
• Prosecco € 4,15 p.p.
• Prosecco met een framboos € 5,10 p.p.

Bruidstaart:
Buitenplaats Kameryck kan de bruidstaart voor jullie verzorgen voor € 11,00 p.p. Jullie bruidstaart
komt dan bij een fantastische Patisserie uit Woerden vandaan. Informeer bij jullie contactpersoon
naar de mogelijkheden.
Ook is het mogelijk jullie eigen bruidstaart op onze locatie te laten bezorgen.
Wij brengen dan servicegeld in rekening á € 2,25 p.p.

Borrelhapjes:
Tijdens de borrel zullen wij rondgaan met 2 rondes warme bittergarnituur. Deze bittergarnituur
bestaat uit bitterballen, vlammetjes, kaasstengel van oude kaas, mini frikadel en krokante
kipnuggets.
Barbecue Ryckelijk
Ovenvers brood
Diverse soorten dip en boter
Koude gerechten
Pastasalade met rucola, pesto, pompoenpitjes en Parmezaanse kaas
Salade van Roseval aardappel met uitgebakken spekjes, rode ui,
grove mosterd, Groene Hart appels en augurkjes
Coleslaw, salade van witte kool met rozijntjes, bieslook en crème fraîche
Salade van gegrilde groente met labnéh (gezouten hangop)
Plateau met diverse soorten gerookte vis en schaaldieren
Warme gerechten
Speciaal op Kameryckse wijze gekruid worstje
Saté van gemarineerde kippendijen
Buffelo chickenwings
100% mini runderhamburger met broodje en garnituren
Gekruide frituur aardappeltjes
Sauzen en garnituren
Pindasaus, knoflooksaus en spicy chipotle sauce
Dessertbuffet
Huisgemaakte tiramisu
Diverse ijssoorten
Witte en bruine chocolademousse
Vers fruit
Slagroom
Merengue-taart gevuld met roomijs
Hapjes extra Ryckelijk (4 hapjes per persoon)
Olijven en nootjes op tafel, 50/50 Crostini met gerookte zalm/ Crostini met carpaccio van rund.
Koud bittergarnituur met kaas en worst. Warm bittergarnituur met bitterbal, vlammetje,
kaasstengel van oude kaas, mini frikadel en een krokante kipnugget.
Mid-night snack “frietje” (ca. 60% van het gezelschap)
Puntzak vers gebakken friet met mayonaise

Decoratie
Bloemen:
In de zaal zorgen wij voor iets fleurigs op tafel.
Hiernaast kunnen we ook extra bloemstukken verzorgen via onze huisbloemist. Graag vernemen wij
wat jullie wensen zijn en of jullie daar een budget voor in gedachten hebben. ‘The sky is the limit’

Versieringen:
Willen jullie zelf versieringen aanbrengen aan de locatie is dit mogelijk. Let er wel op dat alle
versieringen in het gebouw brandveilig/geïmpregneerd dienen te zijn.
De zaal is een uur van tevoren beschikbaar om te versieren. Willen jullie eerder dan een uur van
tevoren komen versieren dient dit afgestemd te worden met jullie contactpersoon. Deze beslissing
kan op z’n vroegst een week voorafgaand aan de bruiloft worden genomen.

Muzikale invulling
Live muziek (een band) is op onze locatie niet toegestaan, tenzij akoestisch en onversterkt.
Een DJ laten draaien is wel toegestaan.
FINCH Discoteam:
Buitenplaats Kameryck en FINCH Discoteam hebben de handen ineen geslagen om jullie een
onvergetelijk huwelijksfeest te bezorgen!
FINCH Discoteam is een professioneel bedrijf met een team van gezellige en ervaren allround DJ's die
gespecialiseerd zijn in het verzorgen van mooie en feestelijke bruiloften. Deze DJ’s hebben de
ervaring en ‘de feeling’ om van jullie feest een spetterend feest te maken en zijn in praktisch alle
genres thuis. Voorafgaand zullen jullie de muziek uitgebreid bespreken en kunnen jullie aangeven
hoeveel vrijheid de DJ daar in krijgt. Tijdens het feest voelt de DJ de sfeer precies aan en gebruikt hij
jullie wensen als rode draad om in te kunnen spelen op de sfeer en het publiek.
Een complete show van FINCH Discoteam bestaat in de eerste plaats uit een DJ, met daarbij een DJmeubel, een professionele geluidsset, een sfeervolle lichtshow en eventuele meeropties. Speciaal
voor Buitenplaats Kameryck zijn er mooie shows samengesteld, maar omdat ieder feest anders en
altijd heel persoonlijk is, leveren zij ook maatwerk. Ze stemmen de shows dan ook altijd af op jullie
persoonlijke wensen. FINCH Discoteam organiseert maandelijkse demoshows waar jullie kunnen
kijken om een indruk te krijgen van de show en worden de aanvullende mogelijkheden toegelicht.
Een DJ van FINCH Discoteam komt op jullie bruiloft of feest draaien voor € 750,00 excl. aanvullende
mogelijkheden. Willen jullie een van de demoshows bezoeken? Neem dan contact op met FINCH
Discoteam op www.discoteam.nl of op het nummer 06 -14890310.

Geluid set:
Willen jullie geen dj laten draaien kunnen wij onze geluid set plaatsen zodat jullie een zelfgemaakte
afspeellijst kunnen aansluiten. Tevens kunnen we bij deze geluid set een beamer met scherm
plaatsen voor stukjes tijdens de receptie en het feest.
Crewdiner:
De DJ of bandleden kunnen wij een crewdiner aanbieden voor € 17,50. Deze bestaat uit
een éénpans gerecht en frisdranken gedurende de avond.

Overig
Parkeren:
Bij aankomst kan er gebruik gemaakt worden van de ruim 350 gratis parkeerplaatsen op P 1, 2 of 3.
Zaalhuur:
Wij brengen een zaalhuur in rekening voor het exclusieve gebruik van de zaal en het bij behorende
terras alsook voor de aankleding en de standaard decoratie.
Buitenplaats Kameryck hanteert tevens een 1-bruid-op-locatie policy.
Omzetgarantie:
Gezien de zakelijke bezetting van Buitenplaats Kameryck hanteren wij voor de bruiloften op de
vrijdag en zaterdag in de zomerperiode (mei, juni & september) een gegarandeerde omzet
van € 8.000,00. Wij doen in deze maanden ook geen bruiloften op de donderdag.
Financieel
Gastenaantallen:
Jullie kunnen uiterlijk tot 5 werkdagen van tevoren kosteloos het definitieve aantal gasten wijzigen,
mits dit niet meer dan 10% afwijkt van het opgegeven aantal.
Tot 24 uur voor aanvang kan er nog maximaal 5% van het opgegeven aantal gasten gewijzigd
worden. Wijzigingen op de dag zelf worden niet meer verwerkt.
Kosten overzicht:
Locatiehuur bruiloft
Drankarrangement daggasten tussen 14.00-14.30 uur &
15.15-01.00 uur
Bruidstaart Patisserie
Prosecco
Borrelhapjes
Barbecue Ryckelijk
Drankarrangement avondgasten tussen 20.30 en 01.00 uur
Hapjes Extra Ryckelijk
Portie friet met frietsaus (midnight snack)
Totaal

Aantal
1
30

Prijs p.e.
€ 950,00
€ 49,50

Prijs incl. BTW
€ 950,00
€ 1.485,00

30
30
30
30
100
130
80

€ 11,00
€ 4,15
€ 3,10
€ 39,75
€ 24,50
€ 9,25
€ 4,50

€ 330,00
€ 124,50
€ 93,00
€ 1.192,50
€ 2.450,00
€ 1.202,50
€ 360,00
€ 8.187,50

Betalingsschema:
Bij bevestiging van de reservering sturen wij een aanbetalingfactuur van de locatiehuur (locatiecontract)
Twee maanden voor aanvang ontvangen jullie een aanbetalingfactuur aanvullend tot 50%
Achteraf ontvangen jullie een eindfactuur voor het restbedrag.
Wij hopen jullie hierbij wat meer informatie te hebben kunnen geven over het trouwen bij
Buitenplaats Kameryck. Wanneer er verder nog vragen zijn, aarzel dan niet contact met ons op te
nemen.
Met vriendelijke groet,
Buitenplaats Kameryck
Evelien de Jong & Jeroen Snijder

