
Trouwen in Doorzicht 

 

Gefeliciteerd met uw voorgenomen huwelijk! Graag staat Doorzicht voor u klaar!  

Sfeervol trouwen 
Ontdek wat Doorzicht voor u kan betekenen. Het burgerlijk huwelijk, het aansnijden van de bruidstaart, een intiem 
diner met vrienden en familie of mooie foto’s maken in onze natuurtuin, (bijna) alles is mogelijk.  
Flexibel en op maat, alles naar uw persoonlijke wensen en smaak. We denken graag met u mee. 
 
Inspiratieruimte en natuurtuin 
Door de landelijke ligging en de comfortabele inrichting is Doorzicht erg geschikt om 
samen met familie en vrienden een mooie huwelijksdag te beleven. Geniet van een 
heerlijke streeklunch in de natuurtuin of een uitgebreid diner in de sfeervolle woonkamer 
met haardvuur. Heerlijk uitwaaien tussen alle plechtigheden in de omgeving en ook een 
gezellig samenzijn, alles is te combineren.  
 
Prijzen 
 
Ruimtehuur 
U huurt de ruimte in Doorzicht voor het wettelijk huwelijk al voor   
€ 100 per uur (met een minimum afname van 5 uur). Dit tarief geldt ook voor de tijd 
voorafgaand of na afloop van uw bijeenkomst, op nacalculatie. Denk aan de tijd voor bv 
opbouw, afbouw door of namens uzelf. Dit is inclusief gebruik van onze multimedia, WIFI-
internet en beamer. De leges aan de gemeente Alphen-Chaam dient u zelf te voldoen.   
 
Inrichting 
Doorzicht beschikt over eigen meubilair, statafels en flexibele loungeplekken binnen en 
buiten op onze terrassen en veranda. Als u ander meubilair wenst voor uw huwelijk dan 
kan Doorzicht daarin bemiddelen, deze kosten zijn optioneel. 
 
Drank 
De verkoop van drank verloopt altijd via Doorzicht, alles per consumptie op nacalculatie 
Koffie/ thee/ frisdrank € 1,60 
Verse jus d’orange € 2,65 
Chaams speciaalbier/ Chaamse wijn wit, rood of rosé € 2,95  
Chaamse parelwijn (rosé met bubbels) € 3,95 
Als u andere dranken wenst, kan dat in overleg. 
 
Lekkernijen  
U kunt ervoor kiezen om de catering door Doorzicht te laten verzorgen of zelf dit te regelen. Zie bijgaand de 
suggesties van onze cateraars, zij maken ook graag iets op maat voor u.  
Als u kiest voor een eigen cateraar dient u zelf te zorgen voor bestek en servies. Doorzicht brengt per gast € 7,50 
in rekening als u kiest voor een eigen cateraar. Uw cateraar laat onze keuken en de ovens in schone staat achter. 
 
Bediening 
In geval van eigen catering zorgt u zelf voor voldoende professionele bedieningsmedewerkers voor het eten.  
Wij kunnen dit ook voor u organiseren. De prijsindicatie hiervoor is, per groep van ca 20 gasten, € 30 per 
medewerker per uur, op nacalculatie.  
 
  



Organisatie 
Wij staan klaar om samen met u alle wensen door te nemen om er een geweldig moment van te maken. Het 
Doorzicht team kan veel zorgen voor u uit handen nemen. Na de eerste twee uur (gratis) bedraagt ons uurtarief 
voor het mede organiseren van uw gelegenheid € 55 per uur. 
 
Alle prijzen zoals gemeld, zijn inclusief BTW.  
 
Muziek 
Doorzicht beschikt over loungemuziek die gedraaid kan worden tijdens uw bijeenkomst. Tevens beschikken wij 
over een spotify-account. Ook is youtube via de beamer mogelijk. 
Voor een band of DJ is Doorzicht minder geschikt. Achtergrondmuziek of een klein ensemble kan in overleg. 
Na 22:00 uur zal de muziek in volume worden teruggebracht. 
 
Annuleringsvoorwaarden Doorzicht 
Indien u na onze bevestiging geheel of gedeeltelijk annuleert bent u de volgende annuleringskosten verschuldigd, 
uitgedrukt in percentages van de totale aanbieding: 
- 7 dagen of minder voor de dag(en) van uitvoering 100% 
- meer dan 7 dagen voor de dag(en) van uitvoering 85%  
- meer dan 14 dagen voor de dag(en) van uitvoering 60%  
- meer dan 1 maand voor de dag(en) van uitvoering 35% 
 
 
Voor meer beelden en sfeer, neem eens een kijkje op onze Facebook pagina en/of Twitter @Doorzicht.  
Via de website www.doorzicht.nu kunt u meer informatie krijgen, of u kunt contact leggen met Doorzicht via 
telefoon: 06-23696323 of email: vragen@doorzicht.nu. 

 


