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Trouwen op een prachtige locatie in de natuur van het
Montferland

Elkaar het ja-woord geven
In het midden van de Montferlandse natuur kunt u samen met uw dierbaren de mooiste dag van uw leven beleven. Geef elkaar bijvoorbeeld
het Ja-woord aan de rand van het bos of bij het bergmeertje. Laat tijdens de feestavond samen met uw gezelschap de voetjes van de vloer
gaan onder leiding van een band of DJ.

Een prachtige trouwlocatie
Wilt u van uw trouwdag een bijzondere en onvergetelijke dag maken? Dan bent u bij de uitspanning aan het juiste adres. U kunt trouwen in
het hart van een van de mooiste stukjes van Nederland.
De uitspanning is een officiële trouwlocatie van de gemeente Montferland. In een prachtige ambiance mag u elkaar officieel het Ja-woord
geven.
Uw trouwdag wordt tot in de puntjes verzorgd. Er zijn al vele huwelijken voltrokken bij deze locatie. Het gemeentebestuur heeft besloten dat
deze locatie als standaard trouwlocatie is aangewezen. Dit betekent dat bruidsparen geen verzoek hoeven in te dienen wanneer zij bij deze
locatie willen trouwen. Aan de gemeente Montferland hoeft het bruidspaar geen leges te betalen wanneer er wordt getrouwd bij deze locatie.

Het programmavoorbeeld
13:30 uur: Ontvangst van de gasten bij de uitspanning
14:00 uur: Ceremonie op de gewenste plek
15:00 uur: Feliciteren van het bruidspaar
15:30 uur: Aansnijden van de bruidstaart. Genieten van de bruidstaart met koffie of thee. (niet inbegrepen)
16:00 uur: Band of DJ verzorgt rustige muziek. Het gezelschap kan met elkaar praten of dansen op de rustige muziek.
17:30 uur: Genieten van een diner
19:30 uur: Start van de feestavond met band of DJ
19:30 - 23:30 uur: Feestavond

Bij dit trouwarrangement is inbegrepen:
Ontvangst van de gasten op locatie
Ceremonie
Diner
Feestavond om het huwelijk te vieren

Prijs: € 84,50 p.p. op basis van 10 personen.
De prijs van dit trouwarrangement is geldig tot en met 31 december 2021 met uitzondering van de feestdagen.
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