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Deze brochure
Met deze brochure willen wij u laten zien welke mogelijkheden De Haven van Huizen u kan bieden. 
Van aankomen met een Botter tot een gezellige kleine receptie of een uitbundig feest, bij De Haven van 
Huizen is het allemaal mogelijk. Dat wij een officiële trouwlocatie zijn, maakt het voor u alleen maar 
makkelijk. In deze brochure geven wij een voorbeeld van de mogelijkheden en zo ook de nodige informatie 
en checklisten.

Uw bruiloft
Van harte gefeliciteerd met jullie voorgenomen huwelijk. Een bruiloft is één van de belangrijkste dagen in uw 
leven. Wij vinden het een eer deze dag voor u te mogen verzorgen!

Restaurant De Haven van Huizen biedt een scala aan mogelijkheden betreft uw ceremonie, receptie, diner en
feestavond. Afhankelijk van het aantal personen, de invulling van uw dag en de gewenste zaalopstelling 
bieden wij de meest geschikte ruimte aan. Alles is mogelijk. Wij maken van uw trouwdag een dag om nooit 
meer te vergeten!

Officiële trouwlocatie
Van het ‘Ja-woord’ tot en met een spetterend feest, in De Haven van Huizen kan het allemaal! Trouwen in de
Havenzaal, een exclusieve fotoshoot in de tuin of op een botter, een sfeervolle receptie op het terras, stijlvol 
dineren in de Paardenstal en een spetterend feest in de Havenzaal. Uw huwelijksdag wordt op maat ingevuld.
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Paardenstal & terras
Deze gemoedelijke ruimte is geschikt voor zowel de ceremonie, receptie en het diner. De Paardenstal 
beschikt over een privéterras. Op dit privéterras, voorzien van een waterresistente “pagode tentdoek”, kunt 
u de ceremonie en de receptie laten plaatsvinden. Dit terras met eigen opgang en buitenbar is volledig te 
gebruiken.

De maximale capaciteit voor de ceremonie is 50 personen en receptie tot 70 personen. De capaciteit voor 
een diner loopt uiteen van één bloktafel voor maxiamaal 25 personen tot losse tafels voor 60 personen.

Hangen
Ook hier is de mogelijkheid om de huwelijksceremonie plaats te laten vinden. Door middel van openslaande 
deuren naar buiten kunnen de gasten die niet uitgenodigd zijn voor de ceremonie al genieten van het fraaie 
terras en kunt u samen als getrouwd paar uw debuut maken, via de openslaande deuren naar buiten.

Maximale capaciteit voor de ceremonie is 40 personen. Dineren aan één bloktafel kan met maximaal 18 
personen. Dineren aan losse tafels kan met maximaal 40 personen.

De totale capaciteit van de zalen de Hangen, de Paardenstal en het terras is tot maximaal 150 personen voor 
de receptie en ceremonie.

Havenzaal
De geschikte ruimte voor een feestavond met DJ of eigen meegebrachte muziek. Door de goede 
geluidsisolatie kunt u tot in de late uurtjes uitbundig feesten. Ook voor een receptie of diner kunt u in deze 
ruimte terecht.

De totale capaciteit voor de Havenzaal voor het feest of de receptie is tot maximaal 150 personen. Diner aan 
één bloktafel voor maximaal 50 personen en bij losse tafels voor maximaal 100 personen.

De aankleding kunnen wij voor u verzorgen, van linnen tot bloemen tot heliumbalonnen. Wij zorgen dat het 
plaatje compleet wordt, zo houdt u één offerte met één aanspreekpunt.

Wij staan open voor uw
ideeën en denken graag mee‘
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Dineren en feest mogelijkheden op maat
Graag laten wij de keuze aan onze gasten. Waarom zouden wij voor u kiezen terwijl het uw dag is.
Wij geven een tal van mogelijkheden die voor u op maat gemaakt kunnen worden. Zowel voor het diner, de 
receptie en uw feestavond. Drankenarrangementen inclusief hapjes zijn ook mogelijk (op basis van minimaal 
25 personen).

All in arrangement
2 uur € 22,50 p.p.
4 uur € 34,50 p.p.

Binnenlands gedistilleerd
Koffie | thee | frisdranken | vruchtensappen | mineraalwaters | bier | wijn
Campari | Port | Sherry | Vermouth | Jonge jenever

Hapjes
Op tafel  olijven | nootjes | brood met smeersels
Koude hapjes  canapés belegd met gerookte zalm | carpaccio | brie
Warme hapjes  gambastaartjes | vlammetjes | kaasstengels | bitterballen

Buitenlands gedistilleerd
Toeslag op Binnenlands gedistilleerd € 2,- p.p.

Bacardi | speciaal bieren (ook van de tap) | Whisky | Wodka | 
zoete en luxe likeuren zoals Amaretto | Tia Maria etc.

Huwelijksdiner suggestie
Tot maximaal 50 personen. Vanaf € 42,50 p.p.

 Amuse

 Gegrilde tonijnfilet met een bitterbal van kalfstartaar, wasabi en yuzu-mayonaise

 Spoom

 Gegrilde U.S.A.-steak met seizoensgroenten uit de oven en rode-uiencompote
of
 Gebakken heilbotfilet op een boeket van selderij, wortel en prei en citrus beurre-blanc

 Proeverij van verschillende desserts
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Huwelijksbuffet “op maat” - Vanaf 25 personen

In plaats van een uitgeserveerd diner kunt u ook kiezen voor een buffet. Deze kunt u op maat samenstellen.
Als u voor een ‘buffet uit 3 gerechten’ kiest, kunt u uit onze buffetgerechten 3 koude- en 3 warme gerechten 
kiezen. Bij een ‘buffet uit 4 gerechten’ kiest u 4 koude- en 4 warme gerechten. Bij elk van onderstaande 
buffetten mag u ook nog 3 bijgerechten kiezen. Alle uitgekozen gerechten komen tegelijkertijd op het buffet 
te staan.

buffet uit 3 gerechten € 24,50 p.p.
buffet uit 4 gerechten € 27,50 p.p.
buffet uit 5 gerechten € 30,00 p.p.
buffet uit 6 gerechten € 32,50 p.p.
buffet uit 7 gerechten € 35,00 p.p.

Onderstaande komt altijd op het buffet te staan
brood | boter | kruidenboter | aïoli | hummus

Aan te vullen met:
Feestelijk opgemaakt dessertbuffet      v.a. € 7,50 p.p.
Bruidstaart (deze kiest u zelf uit bij Banketbakkerij Olsthoorn)   v.a. € 5,50 p.p.
IJstaart          v.a. € 6,25 p.p.

Wij denken met u mee, 
in wat uw wensen zijn‘
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Partners 
Wij werken samen met verschillende branches om ons heen om u te helpen bij het invllen van uw 
huwelijksdag. Ons motto is ‘samen staan we sterk’, daarom maken wij gebruik van de branches om ons heen. 
Door samen onze krachten te bundelen kunnen wij voor u een totaal plaatje creëren. Hieronder vindt u de 
bedrijven waar wij graag mee samenwerken en erg tevreden over zijn.

Ballonnen
De Feesterie
Telefoon: 035-6914330
Email: info@defeesterie.nl
www.defeesterie.nl

Heliumballonnen | ballonnenbogen | ballonnenpilaren 
en totale decoratie van onze zalen.

Vanaf prijs ballonen € 95,00
Vanaf prijs 1 boog € 80,00
Vanaf prijs 1 pilaar € 40,00

Bloemen & trouwboeketten
Bloembinderij Mulder
Telefoon: 035 5266828
Email: info@bloembinderijmulder.nl
www.bloembinderijmulder.nl

Van trouwboeketten tot totale tafelaankleding

Vanaf prijs vaasje met bloemen  € 15,00
Vanaf prijs tafeldecoratie  € 25,00
Vanaf prijs Trouwboeket  € 95,00

Fotoreportage
Foto Frank
Telefoon: 06 51374946
Email: fdb@ziggo.nl
www.fotofrank.com

Al vanaf € 395,- voor een reportage

Trouwkaarten
Drukkerij-Uitgeverij J. Bout & Zonen
Telefoon: 035 5253293
Email: info@boutdruk.nl
www.boutdruk.nl

Bruidstaarten
Banketbakkerij Olsthoorn
Telefoon: 035-5253921
Email: olsthoorn@banket.nl
www.olsthoornbanket.nl

3 laagstaart € 375,-

Juwelier
CaRé juwelier
Telefoon: 035 5258800
Email: carejuwelier@outlook.com
www.carejuwelier.nl
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Persoonlijk gespreksaanvraag

Achternaam

Voornaam      Tussenvoegsel

Postcode      Plaats

Telefoonnr.      E-mailadres

Partij info Aantal gasten Datum Overig
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CHECKLIST

Ο Trouwdatum prikken
Ο  Plan de locatie en tijdstip van de ceremonie,  

diner en het feest
Ο  Familie en vrienden op de hoogte stellen, 

bijvoorbeeld via Facebook
Ο  Budget bepalen voor elk onderdeel van je bruiloft
Ο  Bezoek een trouwbeurs
Ο  Hoeveel (dag)gasten nodig je uit?
Ο  Maak een gastenlijst
Ο  Reserveer het stadhuis en/of de kerk,  

de feestlocatie en het diner
Ο  Getuigen vragen
Ο  Ceremoniemeester regelen of  

een weddingplanner
Ο  Bekijk bruidsmodewebsites
Ο  Bekijk trouwlocaties online
Ο  Bekijk vervoer online
Ο  Zoek je trouwfotograaf online
Ο  Zoek een DJ of band
Ο  Maak een verlanglijst met eventuele cadeaus

6 maanden voor de bruiloft
Ο  Ga in ondertrouw bij de gemeente
Ο  Maak een voorlopig draaiboek
Ο  Bruidsjurk, lingerie en schoenen uitzoeken
Ο  Ringen uitzoeken en kopen
Ο  Waar gaat de huwelijksreis heen?
Ο  Locatie(s), vervoer en fotograaf vastleggen
Ο  Zoek naar geschikt entertainment en/of muziek 

voor de bruiloft
Ο  Opstellen van de gastenlijsten
Ο  Vraag vrije dagen bij je werkgever
Ο  Reserveer een bruidssuite voor de huwelijksnacht

4 maanden voor de bruiloft
Ο  Bruidegom gaat kleding zoeken. 

Let op de afstemming van de kleuren
Ο  Cadeaulijst maken
Ο  Maak het draaiboek definitief

Ο  Bezoek een notaris als je een bedrijf hebt  
of wilt starten

Ο  Zoek kleding uit voor je bruidskinderen en  
bespreek dit met de ouders

Ο  Misschien een paar danslessen voor de 
openingsdans op de receptie?

3 maanden voor de bruiloft
Ο  Afspraak maken met de kapper voor  

een proefkapsel
Ο   Naar de schoonheidsspecialiste gaan voor 

proefmake-up
Ο  Maak de definitieve gastenlijst
Ο  Uitnodigingen uitzoeken en laten maken
Ο  Huwelijksreis boeken
Ο  Paspoorten en visa controleren
Ο  Trouwbedankjes bestellen
Ο  Sluit een Bruiloftverzekering af

2 maanden voor de bruiloft
Ο  Verstuur de uitnodigingen
Ο  Bepaal de tafelindeling voor het diner
Ο  Bepaal volgorde van de bruidsstoet
Ο  Cadeautjes uitzoeken voor iedereen die je helpt
Ο  Samenstellen van bruidsboeket en corsages
Ο  Bellenblaas voor je bruiloft
Ο  Vergeet niet het gastenboek voor je bruiloft!  

en een mooie pen
Ο  Ringkussentje bestellen
Ο  Bruidsparaplu bestellen
Ο  Bruidstaart bestellen met taarttopper
Ο  Bestel gelijk bedrukte servetten met jullie  

naam en trouwdatum!
Ο  Spreek de ceremonie door met de ambtenaar
Ο  Regel het bruidsboeket en de corsages bij een 

bloemist
Ο  Bestel wegwerpcamera’s voor leuke foto’s tijdens 

het feest
Ο  Bestel strooimandjes en rozenblaadjes voor de 

bruidsmeisjes
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14 dagen voor de bruiloft
Ο  Neem je draaiboek nog een keer helemaal door
Ο   Definitief aantal gasten doorgeven aan  

de trouwlocatie(s)
Ο  Oefen met de bruidskinderen zodat ze precies 

weten wat ze moeten doen
Ο  Maak de tafelschikking rond met handige 

plaatskaartjes
Ο  Misschien toch nog even naar de zonnebank?
Ο  De bruidskleding passen
Ο  Check of alle trouwartikelen en bruidsaccessoires 

compleet zijn
Ο  Inlopen van de bruidsschoenen
Ο  Houd rekening met een eventueel vrijgezellenfeest
Ο  Ringen ophalen bij de juwelier

7 dagen voor de bruiloft
Ο  Nog één laatste check, ook even afstemmen met 

de ceremoniemeester of weddingplanner
Ο  Bruidegom naar de kapper
Ο  Schrijf een speech
Ο  Klopt de route naar het stadhuis en dergelijke?
Ο  Zijn er geen toegangswegen afgesloten?
Ο  Hoe wordt het weer, heb je paraplu’s  

nodig op je bruiloft?
Ο  Maak een tasje met benodigdheden zoals extra 

panty’s, haarlak, naaigaren etc.
Ο  Zijn de koffers voor de huwelijksreis gepakt?

1 dag voor de bruiloft
Ο  Laatste check met je ceremoniemeester
Ο  Zorg voor wat contant geld voor fooien
Ο   Laat je lekker verwennen met een  

manicure en pedicure
Ο  De bruidsjurk en toebehoren klaar leggen
Ο  Op tijd naar bed (not!)

De trouwdag!



HAVENSTRAAT 81 HUIZEN | 035 524 03 69
HAVEN-VAN-HUIZEN.NL

Graag tot ziens!‘


