
 

 

 

 

Alle prijzen zijn inclusief BTW. 

All-in trouwarrangementen Landgoed Te Werve 

 
Best Deal Day arrangement        € 5.195,00 

Een verzorgde trouwdag met luxe viergangendiner tot 22.00 uur, inclusief: 

 14:00 uur Opening landhuis voor aankleding en decoratie. 

 15:30 uur Ontvangst met koffie en thee voor 40 personen. 

 16:00 uur Huwelijksceremonie met 40 personen. 

 16:45 uur Toost met bubbels voor 40 personen. Indien jullie een taart hebben,  

   dan snijden wij deze voor jullie aan.  

 17:00 uur Borrel inclusief dranken (excl. sterke drank) en drie warme  

   hapjes per persoon voor 40 personen. 

 18:30 uur Viergangendiner (t.w.v. € 62,50) uur inclusief dranken (excl.  

   sterke drank) voor 25 personen. 

 Zaalhuur voor de gebruikte zalen (geen exclusiviteit locatie)  

 

Natuurlijk kunnen jullie meer gasten uitnodigen, wij berekenen hiervoor een toeslag: 

 Toeslag extra daggasten:         € 39,50 p.p. 

 Toeslag extra dinergasten:        € 89,50 p.p. 
Voor kinderen tussen 3-12 jaar berekenen wij een gereduceerd tarief. 

 

 

Top Trouw Deal         € 7.595,00 

Een verzorgde trouwdag inclusief feestavond tot 00.00 uur, inclusief: 

 14:00 uur Opening landhuis voor aankleding en decoratie. 

 15:30 uur Ontvangst met koffie en thee voor 30 personen. 

 16:00 uur Huwelijksceremonie met 30 personen. 

 16:45 uur Toost met bubbels en borrel inclusief dranken (excl. sterke drank)  

   voor 30 personen. Indien jullie een taart hebben, dan snijden wij  

   het voor jullie aan. 

 18:00 uur Driegangendiner (t.w.v. € 49,50) inclusief dranken (excl. sterke  

   drank) voor 30 personen. 

 20:30 uur Feestavond tot 00.00 uur inclusief dranken (excl. sterke drank)  

en vier warme hapjes per persoon voor 100 personen. 

 Zaalhuur voor de gebruikte zalen (geen exclusiviteit locatie). 

 

Natuurlijk kunnen jullie meer gasten uitnodigen, wij berekenen hiervoor een toeslag: 

 Toeslag extra daggasten exclusief diner:      € 29,50 p.p. 

 Toeslag extra daggasten inclusief diner:       € 89,50 p.p. 

 Toeslag extra feestgasten:        € 39,50 p.p. 
Voor kinderen tussen 3-12 jaar berekenen wij een gereduceerd tarief. 



 

 

 
 

Alle prijzen zijn inclusief BTW. 

 

 

Sunday Wedding Deal        € 5.850,00 

Een verzorgde trouwdag op zondag met een diner tot 20.00 uur, inclusief: 

 13:00 uur Opening landhuis voor aankleding en decoratie. 

 14:30 uur Ontvangst met een drankje (excl. sterke drank) voor 50 personen. 

 15:00 uur Huwelijksceremonie met 50 personen. 

 15:45 uur Toost met bubbels voor 50 personen. Indien jullie een taart 

   hebben, dan snijden wij het voor jullie aan. 

 16:00 uur Borrel inclusief dranken (excl. sterke drank) met borrelplanken  

   voor 50 personen. 

 17:30 uur Barbecue met feestelijk handdessert of een driegangen menu (t.w.v.  

   € 49,50) inclusief dranken (excl. sterke drank) voor 50 personen. 

 Zaalhuur voor de gebruikte zalen (geen exclusiviteit locatie).  

 

Natuurlijk kunnen jullie meer gasten uitnodigen, wij berekenen hiervoor een toeslag: 

 Toeslag extra gasten inclusief diner:       € 89,50 p.p. 
Voor kinderen tussen 3-12 jaar berekenen wij een gereduceerd tarief. 

 


