L ET ’ S E AT D R I N K
A ND G E T MAR R I E D

+ UITZICHT OVER DE VINKEVEENSE PLASSEN
+ ALLES OP ÉÉN LOCATIE
+ CEREMONIE OP VINKIBEACH OF IN ONZE EVENT SPACE
+ CATERING VAN THE HARBOUR CLUB
+ MOGELIJKHEID VOOR O.A. CEREMONIE, DINER & FEEST
+ VAREN OVER DE VINKEVEENSE PLASSEN
+ PRACHTIGE FOTOLOCATIE
+ OP 12 MINUTEN VAN AMSTERDAM
+ RUIME PARKEERGELEGENHEID

TROUWEN BIJ EVENT
CENTRE VINKEVEEN
Het Ja-woord geven met uitzicht over de Vinkeveense Plassen.
Bij Event Centre Vinkeveen geniet je van een romantische omgeving gecombineerd met een trendy feestlocatie. Van een
ceremonie op het strand tot knallend feest in onze Black Box. Wij
regelen alles tot in de kleinste details voor een onvergetelijke dag
aan de Vinkeveense Plassen. Alles geregeld op één locatie.
Stap letterlijk in het huwelijksbootje
Jij ziet het al helemaal voor je. Samen met jouw aanstaande arriveren jullie per luxe sloep bij de ceremonie. Wij verzorgen graag
een spetterend entree om de dag extra bijzonder te starten.
Maximaal genieten zonder zorgen? Stop met zoeken!
Event Centre Vinkeveen is dé trouwlocatie. Wij regelen alles voor
jullie onvergetelijke dag op één locatie! Na de huwelijksceremonie, de receptie, het diner en het feest kunnen jullie samen met
jullie gasten heerlijk blijven slapen. Met 86 luxe kamers realiseren
wij samen een tot in de puntjes verzorgd huwelijk.

HOE KAN JULLIE
TROUWDAG ERUIT ZIEN?
11:00 		

Aankomst bruidspaar op de locatie. Get ready for the big day!

12:30 		

First look moment uitkijkend over de Vinkeveense Plassen.

14:30 		

Aankomst van jullie gasten op locatie. Ontvangst met koffie, thee en friandises.

14:55 		

Jij en je partner maken een spetterende entree per luxe sloep bij de ceremonie.

15:00 		

Start huwelijksceremonie op ons privé strand Vinki Beach.

16:00 		

Taart & Toost moment met jullie vrienden en familie. Time for some cake!

17:30 		

Een heerlijk en luxe verzorgd diner vanuit The Harbour Club. Keuze uit een BBQ, geserveerd-,

		

shared- of walking dinner menu inclusief onbeperkt Hollandse bar.

20:30 		

Aanvang van jullie avondgasten.

21:00 		

First dance van jou en je partner! Het feest kan beginnen samen met al jullie gasten.

21:15 		

Eerste ronde warme hapjes zullen worden geserveerd.

23:30 		

Still hungry? Tijd voor een late-night snack.

01:00 		

Time to say goodbye! Geniet na van een magische dag in de honeymoon suite van Apollo

		Hotel Vinkeveen-Amsterdam.
Dit programma is een voorbeeld van de mogelijkheden op onze locatie. Hebben jullie een andere gedachten
van jullie magische dag? Geen probleem, bij ons is alles mogelijk!

WAT IS HET
KOSTENPLAATJE?
Trouwen bij Event Centre Vinkeveen kost tussen de 10.000,- en
12.000,- op basis van 50 daggasten en 100 avondgasten. Heb je
meer dag- of avondgasten? Dan berekenen wij een meerprijs.
Denk bij een extra daggast vanaf 156,- (ceremonie, diner en feest)
en een extra avondgast vanaf 64,- per persoon. De prijs is een
prijsindicatie en is afhankelijk van jullie wensen en datum.
Onze dedicated weddingplanner is erg benieuwd hoe julie deze
speciale dag voor ogen zien. Wij mixen jullie ideeën met onze
creativiteit. Wij maken elke bruiloft op maat.
Wat is inclusief in deze prijs?
+ Gebruik van onze locatie; Vinki Beach, Event Centre Terras,
Feestzaal en 2 kleedruimtes.
+ Koffie, thee en friandises bij ontvangst.
+ Tekentafel, Lectern (Hout met logo ‘The Harbour Club’),
microfoon voor de trouwambtenaar.
+ 50 witte ceremonie stoelen.
+ Cava voor het proost moment.
+ Verse sappenbar tijdens de receptie. Overige dranken
op basis van consumptie.
+ Schotelgeld voor de taart. Wij verzorgen bordjes, bestek,
taartmes en assisteren bij het aansnijden en uitserveren
van de taart.
+ Nootjes en olijven op de statafels tijdens de receptie.
+ The Harbour Club BBQ met live cooking.
+ Hollandse bar tijdens diner en feest.
+ Drie warme hapjes geserveerd tijdens de feestavond.
+ Late night snack aan het einde van de avond.
+ Gratis upgrade voor het bruidspaar naar een
honeymoon suite.

BRUIDSTAARTEN EN
SWEET TABLES
Bij elke bruiloft hoort natuurlijk een bruiloftstaart, onze eigen patissier maakt
de mooiste, maar vooral ook de lekkerste taarten voor jullie speciale dag. We
passen de taart aan het gezelschap aan dus je hoeft je niet druk te maken
dat iemand niet van jullie heerlijke taart kan proeven.
Bruidstaart Vinkeveen: Vanaf 7,50 per persoon
Bruidstaart Vinkeveen Deluxe: Vanaf 15,- per persoon
Maak het plaatje compleet met een sweet table met lekkere zoete hapjes
gestyled in het thema van jullie bruiloft. Prijzen zijn afhankelijk van jullie
wensen.

DINER PAKKETTEN
We bieden exclusieve catering vanuit ons eigen trendy restaurant, The Harbour Club Vinkeveen. Geniet van
Asian Fusion gerechten, met een eigenwijze draai waar je nooit genoeg van krijgt. Alles passend binnen de
wensen van jullie dag.
À la Carte
Voor een gezelschap tot 10 personen serveren wij
een à la carte diner in ons restaurant. Bestaat jouw
gezelschap uit meer dan 10 personen? Dan serveren
wij een keuzemenu van de speciaal samengestelde à
la carte kaart.
Geserveerd Diner
vanaf 43,- per persoon
Stel zelf een menu samen uit de aanbevelingen
van onze The Harbour Club Chef. Voor ieder seizoen
heeft de Chef een selectie van heerlijke gerechten
samengesteld.
BBQ menu ‘The Harbour Club’
vanaf 45,- per persoon
Brood | Diverse salades | Selectie van vlees en
dagverse vis van de BBQ: picanha steaks, gamba
spiezen, zalm en kippendijen | Gegrilde groenten |
Dessert van de chef

Shared Dining
vanaf 46,- per persoon
Kies voor de nieuwe trend voor jouw huwelijksdiner:
Shared Dining. Deel niet alleen de prachtige momenten op deze dag, maar ook de beste gerechten.
Walking Dinner
vanaf 58,- per persoon
Dineren in een ongedwongen setting. Tijdens een
Walking Dinner gaan we voortdurend rond met
heerlijke kleine gerechtjes die samen één compleet
diner vormen.
BBQ menu ‘The Harbour Club Excellent’
vanaf 55,- per persoon
Het excellent menu wordt uitgebreid met
The Harbour Club steaks, entrecote en mini
hamburgers.

STYLING PAKKETTEN
2Nice maakt jullie wedding proof! De stylisten maken graag jullie bruiloft compleet,
geheel naar jullie wens en kleurstijling. Bij de volgende stylingpakketten is uitgegaan
van het thema ‘Natural Chique’.
2nice B.V.
Nieuwe Havenweg 53c
1216 BL Hilversum
+31 (0)35 82 00 386

CEREMONIE & RECEPTIE PAKKET
Prijs vanaf 1.820,- op basis van 50 daggasten (kleurstelling/stijl/thema in overleg)
+ 1 x Backdrop met bloem/groen decoratie
+ 50 x Klapstoel (wit, blank hout of gemixt)
+ 10 x Bloem/groen/ lint decoraties (voor stoelen langs loper)
+ 2 x Luxe velvet stoel of 1 rotan bankje (voor bruidspaar)
+ 1 x Katheder wit met tekst naar wens en bloem/ groen decoratie
+ 1 x Persoonlijke schilderezel met bloem/groen decoratie

DINER PAKKET
Prijs vanaf 2.030,- op basis van 50 gasten (kleurstelling/stijl/thema in overleg)
+ 2 x Bloem/ groen/lint decoraties (voor stoelen bruidspaar)
+ 50 x Lint/strikje en groen decoratie (voor om servet)
+ 50 x Naam kaartje
+ 50 x Menu kaart
+ 25 x Tafeldecoratie set (vaasje met bloem/groen en waxinelichtje)
+ 25 x Kandelaar goud met kaars, assortiment

FEEST PAKKET
Prijs vanaf 1.790,- op basis van 50 gasten (kleurstelling/stijl/thema in overleg)
+ 40 meter warm-wit led lijnverlichting
+ 30 x Lampion
+ 1x BAR letters of LOVE letters (beide van hout inclusief verlichting)
+ 1 x Persoonlijk klapbord met bloem/groen decoratie
+ 20 x Tafeldecoratie set (vaasje met bloem/groen en waxinelichtje)

COLORFUL FESTIVAL

VINTAGE BOHO

GREAT GATSBY

DE MOOISTE BLOEMEN
De mooiste bloemen voor deze grote dag worden verzorgd door
BloemBloem. Maak jullie bruiloft helemaal compleet met een van
deze prachtige bloemen.
BRUIDSBOEKET
BRUIDSCORSAGE
BLOEMEN VOOR
STOELEN 		
TAFELBOEKETTEN
BACKDROP/PRIEEL
CENTERPIECE
BLOEMENMUUR

Prijs vanaf 115,Prijs vanaf 10,Prijs vanaf 12,Prijs vanaf 45,Prijs vanaf 250,Prijs vanaf 180,Prijs op aanvraag

Afhankelijk van soort bloemen, hoeveel m2 en constructie
CONTACTGEGEVENS BLOEMBLOEM
Joan Muyskenweg 34 1114 AN Amsterdam
088 655 4330 bloembinderij@heman.nl

FOTOGRAFIE DOOR ELINE NIJBURG
Ik ben Eline en fotografeer met veel liefde bruiloften. Als persoon ben ik altijd heel sociaal, behulpzaam en ik
loop de hele dag rond met een lach op mijn gezicht. Ik ben niet te aanwezig tijdens het fotograferen, maar ik
maak wel graag gezellig een praatje met gasten en fotografeer alsof ik zelf een gast ben (spontaan en ongedwongen). Wat nog meer mijn signature is:
• EDITORIAL LOOK • EMOTIES • DETAILS
Mijn stijl is bright met veel contrast, zodat de foto er echt uit popt. Voornamelijk met een romantische ondertoon, maar ik leg ook alle echte moment vast. Ik bewerk veel in kleur, maar soms ook in zwart wit.
6 uur - 1.395,200 bewerkte foto’s
Online galerij
Mini album cadeau (15x15)
Sneak Preview in een week
8 uur - 1.645,250 bewerkte foto’s
Online galerij
Mini album cadeau (15x15)
Sneak preview in een week

10 uur - 1.895,300 bewerkte foto’s
Online galerij
Mini album cadeau (15x15)
Sneak preview in een week
25% korting loveshoot
12 uur - 2.145,375 bewerkte foto’s
Online galerij
Mini album cadeau (15x15)
Sneak preview in een week
25% korting loveshoot en 25 foto’s cadeau

www.elinenijburg.com | Instagram: @elinenijburgphotography

VIDEOGRAFIE DOOR
MELISSA VERMEULEN
Ik ben Melissa. Als filmmaker wil ik jullie een blijvende en waardevolle herinnering meegeven van de meest bijzondere momenten
in jullie leven, klein of groot. Tijdens het filmen probeer ik zoveel
mogelijk op de achtergrond aanwezig te zijn. Ik focus op de sfeer
van de dag en pure emoties. Mijn filmstijl is fris, kleurrijk, een beetje
romantisch en avontuurlijk.
Naast de mooiste beelden van jullie grote dag, speelt geluid een belangrijke rol: ik verwerk jullie geloftes, speeches en andere gesproken woorden in de film. Ik kijk er naar uit om jullie liefde op beeld
vast te mogen leggen!

PRIJZEN
Vanaf 1.900,- voor 8 uur filmen inclusief cinematische trouwfilm (5-7 minuten)
Elk extrta uur: 125,Extra opties:
Drone opnames 150,Film van de ceremonie 400,Documentaire edit (20-30 minuten) 450,-

ENTERTAINMENT
Maak jullie bruiloftfeest compleet met een van onze muziekacts. Van achtergrondmuziek tot een knallend
feest op de dansvloer. Onze toppers hebben er genoeg ervaring mee; wij stellen ze graag aan jullie voor!

DJ
Time to party! Onze huis DJ’s blazen het dak eraf tijdens jullie huwelijksfeest. Een leuke toevoeging aan
de act? Wij regelen een saxophonist voor jullie.
Prijs vanaf 600,(op basis van 4 uur excl. apparatuur)
ZANGERES & GITARIST
Maak jullie feest compleet met dit muzikale duo.
Het duo is sterk in meerdere muziekstijlen; easy
listening, jazzy sounds, 80’s & 90’s, up-tempo en
commerciële top 40 hits.
Prijs vanaf 1.554,(op basis van 3 uur)

TIMELESS LIVE BAND
Spectaculaire combinatie van energie, uitstraling,
dynamiek en muzikale kennis! Op elkaar ingespeelde
formatie van een dj, saxofonist, percussionist en zangeres die met gevoel voor show, een mix van muziekstijlen moeiteloos aan elkaar speelt. Van een lekkere
radioplaat van nu tot een gouwe ouwe 90’s knaller!
Prijs vanaf 3.564,(op basis van 4 uur incl. podium)
FOTOBOOTH
Laat je gasten naar huis gaan met een tastbare herinnering! Alle foto’s komen ook direct uit het fotohokje rollen, natuurlijk voorzien van een unieke lay-out.
Prijs vanaf 720,(op basis van 4 uur incl. begeleiding)

OVERNACHTEN
Overnacht na jullie magische dag in het Apollo Hotel Vinkeveen-Amsterdam. Voor de Honeymooners bieden we een
upgrade naar een suite! Wordt lekker wakker met ontbijt op bed en een prachtig uitzicht over de Vinkeveense Plassen.
Check in: 14:00
Check out: 11:00
Ontbijt (op bed): 07:30 – 11:00
(24/7 BRKFST beschikbaar)
Prijs Bruidssuite: vanaf 109,Bovenstaande prijs is per kamer per nacht op basis van een dubbele bezetting, inclusief ontbijt en 9% btw.
Exclusief toeristenbelasting.

JULLIE BRUILOFT BIJ EVENT
CENTRE VINKEVEEN?
Wij nemen jullie zorgen uit handen. Je kunt het zo gek niet bedenken of wij regelen het tot in de kleinste details. Eén ding is zeker,
het wordt een onvergetelijke dag waar jullie nog lang met een grote
glimlach aan terugdenken.
We break the rules for you, to make it your special day!
Zijn jullie enthousiast geworden? Maak een vrijblijvende afspraak
met een van onze dedicated weddingplanners. We laten jullie graag
alle mogelijkheden zien tijdens een persoonlijke rondleiding!
Alle prijzen zijn inclusief btw en voorbehouden onder btw
aanpassingen en prijsaanpassingen van leveranciers.

Groenlandsekade 1
3645 BA, Vinkeveen
+31 (0)85 007 343
meetings.vinkeveen@apollohotels.nl

