Trouwen in de Oude Kerk Dongen

Just say yes
trouwen op de LoveIt stoel?
dan doneren wij € 25 aan
stichting Met je hart

Wij zijn GOOS en wij organiseren spraakmakende evenementen. Dit kenmerkt zich door een
unieke locatie, zoals de Oude Kerk Dongen, of een bijzondere aanleiding.
Een hele bijzondere aanleiding voor een mooie dag is natuurlijk trouwen! Hiervoor hebben we
verschillende mogelijkheden, pakketten en sferen en werken we samen met diverse partners.

Onze partners:
InStyle Styling & Decoration | 100% Joy (photobooth, bruids-make up & hair) | De Stapperij Dongen
Bloembinderij John Flora | Personal Touch Cakes (bruidstaarten & taartentafels) |
Cake 5 (bruidstaarten en taartentafels) | De Kort Catering | KNAP Eventdecoratie

The traditional,
white wedding
#tijdloos #elegant
#stijlvol

The vintage,
classy wedding

#romantisch #sfeervol
#persoonlijk

The bohemian,
chic wedding
#belevenis #kleurrijk
#ongedwongen

Ceremony

Pakket Bas is € 795,- (april-sept) / € 550,- (okt-mrt) *

• huur kerk en ruïne voor periode van 4 uur
• keuze uit stoelen: witte klapstoel of bruine vintage klapstoel (o.b.v. 60 stoelen)
• stoelen voor bruidspaar, houten kerkstoelen of rode fluwelen stoelen met hartjes rugleuning
• geluidsinstallatie voor spraak en achtergrondmuziek
• spreektafel voor trouw-ambtenaar

P akket Plus € 1095,- (april-sept) / € 850,- (okt-mrt) *

Pakket Compleet € 1195,- (april-sept) / € 950,- (okt-mrt) *

• basispakket
• rode of witte loper (10 m)
• witte lampionnen (6x)
• 2 pilaren met bloemvazen (bloemen naar keuze)

• pluspakket
• bloemetjes aan de buitenste stoelen (10x)
• bloemstuk op tafel trouwambtenaar

* Exclusief stookkosten
Verder uit te b reiden met:
€ 135,00 per uur
prijs op aanvraag
€ 175,00 - € 295,00
€ 275,00
€ 2,00
prijs op aanvraag
€ 2,50
€ 595,00

• extra uur / uren (huur)
• heliumballonnen
• letters I DO, LOVE of MR&MRS
• trouwprieeltje vanaf
• linten of strikken aan stoelen vanaf
• decoratie met zijden bloemen
• extra stoelen vanaf
• live muziek bij ceremonie vanaf

AfterCeremony
We ontvangen jullie graag voor een toost, eventueel met bruidstaart. Hiervoor zijn de volgende tarieven van toepassing:
Statafel wit vierkant (max. 4)
Statafel rond wit gerokt (max. 6)
Ronde zittafel met wit linnen (max. 2)
Bloemetjes op tafel
Stoelen
Barkrukken

€ 12,50 per stuk
€ 12,50 per stuk
€ 12,50 per stuk
inclusief
inclusief
€ 3,75 per stuk

Buffettafel wit gerokt (voor taart/kado’s)
Geluidsinstallatie voor
spraak en achtergrondmuziek
Medewerkers bediening
per uur per medewerker
Kosten op- en afbouw

€ 9,50
€ 50,00
€ 39,50
€ 100,00

Prosecco
€ 12,50 per fles
Champagne
€ 45,50 per fles
Huiswijn (rood, wit, zoete witte en rosé) € 11,00 per fles
Fris
€ 4,75 per fles
Bier 20 l fust
€ 125,00
Overige dranken op aanvraag
Bruidstaart
Taart via eigen leverancier
Catering via De Kort Catering

vanaf € 11,00 p.p.
€ 1,50 handlingskosten p.p.

Alle prijzen zijn inclusief btw. De catering van drank en food loopt altijd via ons. Zelf de locatie decoreren is eventueel mogelijk, hier zijn voorwaarden aan verbonden.
Bovenstaande prijzen zijn gebaseerd op 1 dagdeel. Onze locatie is te huur tot 23.00 uur. Prijswijzigingen voorbehouden. Onze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing.
Bovenstaande prijzen zijn op basis van ceremonie i.c.m. after ceremony en eventueel borrel/diner. Alleen een ceremonie is mogelijk tegen een meerprijs van € 250,00.
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