
 

 

 

Algemene informatie en introductie  

 

 
Graag verzorgen wij jullie prachtige winter wedding op één van onze locaties.  

 

Deze offerte doet dienst als een eerste opzet, de definitieve invulling zal aan de hand van diverse gesprekken groeien. Uw 

wensen verwerken wij graag in dit voorstel. Deze offerte is opgesteld aan de hand van de informatie die we van u gekregen 

hebben.  

 

Onze locaties (Estate Management Group, Landgoed Schinvelder Hoeve en Kasteelhoeve de Grote Hegge) zijn allen uniek, 

exclusief en bijzonder mooi. Al met al de fantastische plek om elkaar het JA woord te geven en het huwelijksfeest te houden!  

 

Uniek aan al onze locaties is dat wij absolute privacy garanderen omdat wij de gehele locatie gebruiken voor het huwelijk. Al 

onze locaties zijn officiële trouwlocaties. De huwelijksceremonie met de ambtenaar van de burgerlijke stand kan dus 

gehouden worden op onze locatie.  

 

Per locatie verschilt de maximale capaciteit (per zaal). Hiervoor raden wij altijd een gesprek aan bij onze Event Architect. De 

verantwoordelijke voor de locatie. Naast zeer sfeervolle zalen en algehele indruk beschikken al onze locaties over ruim 

voldoende parkeergelegenheid.  

 

Voor overnachtingen kunt u tevens ook terecht bij ons. Onze locaties Estate Management Group en Schinvelder Hoeve 

hebben zelf prachtige hotelkamers. Bij Kasteelhoeve de Grote Hegge kunnen wij een prachtige kamers boeken bij vaste 

partners.  

 

Laat u door de rust en de romantische sfeer verleiden, wij staan tot uw beschikking voor een onvergetelijk event! 

 

 
 

Dagprogramma, de globale tijdlijn van uw fantastische dag!   

 

Aanvang Einde Programma Locatie Aantal 
gasten 

Zaal 

14:00 uur 14:30 uur Ontvangst daggasten NTB 35  

14:30 uur 15:30 uur Ceremonie NTB 35  

15:30 uur 17:30 uur Toost, Taart & Borrel NTB 35  

17:30 uur 20:00 uur Diner NTB 35  

20:00 uur 20:30 uur Opfrismoment & 
Aankomst 
avondgasten 

NTB 80  

20:30 uur 01:00 uur Avondfeest NTB 80  
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Locatie  

 

Exclusieve gebruik van onze locaties 

Vrijdag & zaterdag  (kosten vervallen bij 
winter wedding 
arrangement) 

Zondag t/m Donderdag  
(kosten vervallen bij 
winter wedding 
arrangement) 

 
Royal Suite (supplement bij Kasteel de Hoogenweerth) 

 
€ 399,00 

 
 

 

In de ochtend van uw feest zijn de locaties vanaf 09:00 uur voor u beschikbaar  
 
De Royal Suite (enkel bij Kasteel de Hoogenweerth) is vanaf 12:00 voor u beschikbaar, enkel 
in overleg met deze locatie is een eerdere aankomst in de royal suite mogelijk 

 

  
  

De vergoeding voor onze locaties is opgebouwd uit: 
Professionele begeleiding voorafgaand aan het evenement, wij staan klaar voor al uw vragen, proefdiners voor onze 
opdrachtgevers, schoonmaak na het evenement en uiteraard exclusiviteit van de locatie tijdens jullie fantastische dag! 
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CULINAIRE INVULLING 

 
De culinaire invulling gedurende de gehele dag is hier uiteen gezet. Naar aanleiding van de informatie die bij ons bekend is 

stellen wij het onderstaande voor. Mocht u nog iets willen wijzigen dan is dit geen enkel probleem, laat het ons weten. 

 

 

TOOST, TAART & BORREL  15:30 - 17:30 UUR 

 

Prosecco 

Na de ceremonie schenken we voor jullie gasten een heerlijke Martini Prosecco. Voor de kinderen schenken we een glaasje 

bubbels zonder alcohol.  

 

Hartige Lolly's  

De hartige lolly’s zien er niet alleen feestelijk uit, ze smaken ook verrukkelijk. Een stevig hapje dat makkelijk uit de hand te 

eten is. We bieden de lolly’s aan in verschillende smaken, zodat er voldoende keuze voor uw gasten is.  

Keuze uit 3 stuks:  

 

Wrap met Fontina d’Aosta en truffel 

*** 

Gerookte zalm met wasabi-mayonaise  

*** 

Gehaktbrood met Limburgse mosterd  

*** 

Gemarineerde scampi met Kalliston olijf 

*** 

Eendenlever met bosvruchten en hazelnoot 

*** 

Gemarineerde hoen met pancetta 

DINER  17:30 - 20:00 UUR 

 

3 Gangen Sit down Diner  

Lekker dineren 

 

Een luxe 3 of 4 gangen (tegen meerprijs van €7,50 p.p. per gang)  sit-down diner, frisse gerechten, verfijnd van 

smaak en mooi gepresenteerd. We serveren een 3 of 4 gangen menu. Het is mogelijk om een keuze menu 

vlees/vis te maken, we horen dan graag op voorhand de keuze van uw gasten. 

 

We hebben enkele gerechten voor u geselecteerd, we horen graag welke gerechten uw voorkeur hebben en 

aan de hand daarvan maken we een passend voorstel. We passen eventueel de garnituren of ingrediënten 

een beetje aan, zo weten we zeker dat niet een van uw gasten twee maal hetzelfde ingrediënt geserveerd 

krijgt… 
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Weet u toevallig of een van uw gasten een allergie of dieetwens heeft? 

Dan kunnen we er in de bereiding rekening mee houden… 

Mocht u er niet uit komen dan helpen we u graag. Of heeft u zelf een favoriet gerecht laat het ons weten, we 

staan altijd open voor leuke ideeën en nieuwe gerechten! 

 

Kou, wind, regen, donkere dagen en lange avonden om lekker  

uitgebreid te dineren, dé tijd voor wild, truffel en paddenstoelen… 

 

 

Op tafel komen vers gebakken dinerbroodjes met truffel boter. 

 

** Voorgerechten** 

Gerookte paling en makreel, salade van rode biet en groene appel,  

marshmallow van appel en ‘creme brûlée' van geitenkaas 

*** 

Salade met ‘pulled duck’, eendenlever en getoaste brioche met marmelade, kastanje crème en kruidensalade 

*** 

Anti pasti van wild zwijn coppa, hazenpate en rundercarpaccio met truffelmayonaise 

*** 

Als vegetarisch gerecht serveren we een salade van appel en diverse bereidingen van rode biet met gegrilde 

haloumi 

 

 

**Tussengerechten (op aanvraag en extra kosten)** 

Gebakken kabeljauw met pancetta en paddestoelen op een stampotje met zuurkool en jus van fazant 

*** 

Soepje van pastinaak en pompoen met spelt, gebakken paddestoelen en bosui (vega) 

*** 

Gecaramelliseerde witlof met parelhoen en pancetta, jus van paddestoelen 

 

**Hoofdgerechten** 

Gebakken schelvis op truffelrisotto met gebakken paddestoelen en witte wijn schuim 

*** 

Gegrild hertenbiefstukje en hertensukade gestoofd in een jus met koekkruiden 

knapperige seizoensgroentjes en mousseline van aardappel en knolselderij 

*** 

Gekonfijte eendenbout met zuurkool, aardappelzalf en knapperige winterse groentjes 

*** 

Als vegetarisch gerecht kunnen we een truffelrisotto bereiden. 

 

**Desserts** 

Moulleux au chocolat met chocolademousse gekonfijte ananas en een siroop van steranijs en kaneel 

*** 

Crepe Suzette, klassiek maar toch wel erg lekker: flensjes met sinaasappelsaus en vanille ijs 

*** 

Assortiment Franse en Belgische kazen met notenbrood en confiture 
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AVONDFEEST  20:30 - 01:00 UUR 

 

De aankomst van de avondgasten. Het feest kan beginnen!  

  

Mondvermaakjes, keuze uit 3 stuks: 

 

Wrap met grottenkaas, groene asperges en zwarte truffel. 

*** 

Knapperige cornetto gevuld met een mouse van gerookte zalm, getopt met kaviaar en atsina cress. 

*** 

Frittata met gerookte zalm, Kalliston olijven en kappertjes.  

*** 

Eclair gevuld met tomatenmousse met een beetje koriander, gelakt met gelei van tomaat en Kikkoman. 

*** 

Aardappel wafeltje met gruyère en truffel, vers gebakken en nog een beetje warm. 

*** 

Saucijzenbroodje gevuld met pittig lamsgehakt en brunoise groentjes. 

 

 

WAT VOORZIEN WIJ NOG IN DIT PRACHTIGE ARRANGEMENT? 

 

Glühwein & Choco slagroom bar 

Bij de aankomst van jullie daggasten ontvangen we iedereen met een glaasje Glühwein of een warme 

Chocomel! Een leuke winterse twist aan de standaard ontvangst.  

 

 

Dranken Arrangement gedurende de dag  

Ons dranken arrangement bestaat uit heerlijke wijnen van Sauter wijnen, Brand Bier en een assortiment aan 

frisdranken. 

 

 

Dranken Arrangement gedurende avond  

Ons dranken arrangement bestaat uit heerlijke wijnen van Sauter wijnen, Brand Bier en een assortiment aan 

frisdranken. 

 

 

Decoratie op Locatie  
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PERSONEEL 

 

Maître d'Hôtel 

 

Onze Maître is uw vaste aanspreekpunt tijdens het evenement. Een  gastvrouw/ gastheer in hart en nieren. De 

Maître legt u gasten volledig in de watten.  

 

De Maître is op de hoogte van alle zaken besproken in aanloop naar het evenement en is op de hoogte van 

het draaiboek. 
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Extra’s 
 

Graag helpen wij u bij het boeken van diverse extra's. Onze vaste partners staan voor u klaar!  

Op deze manier kunnen wij uw dag nog specialer maken en persoonlijker. Deze extra’s kunnen geboekt worden tegen een 

meerprijs.  

 

 
     

Espressionisme **Dé partner voor onze koffie -invulling**  

 
Koffie, niet zomaar een 'bakje leut', maar kunst! Goed opgeleide baristi met liefde voor koffie. De verse bonen zijn van het 

exclusieve huis Cafés Richard, een Parijse koffiebrander, waar wij een unieke samenwerking mee hebben. 

 

Tuur de Luxe ** Charcuterie & Lovely snacks **  

 
Onze vriend 'Tuur' brengt de lekkerste dingen mee naar elk feest. In Maastricht alom bekend om zijn charcuterie bar. Waar 

je ook wilt tijdens je feest, Tuur zet zijn bar neer met lekkernijen en je gasten kunnen genieten van alle lekkere Franse 

hammen, Italiaanse worsten, Marokkaanse olijven, kortom: heerlijk! 

 

Champagnebar  ** Bubbels in alle varianten geserveerd in een Amerikaanse airstream trailer  **  

 
Een retro Champagnebar op locatie! De combinatie van een goed glas bubbels op unieke wijze geserveerd en al het hippe 

van een foodtruck, een mobiele Champagnebar in een retro trailer is de succesformule voor een mooi glas bubbels! 

 

Cocktailbar ** Shake & Serve, dé cocktailprofes sional!  ** 

 
Onze vast partner met betrekking tot de invulling van de cocktailbar is Shake & Serve, sinds jaar en dag een gevestigde 

naam. 

 

Entertainment ** Live Acts **  

 
Live Acts tijdens uw evenement maken het écht af! Hierbij valt te denken aan DJ’s , maar ook bands of live artiesten bij een 

DJ zoals een saxofonist of percussionist. Een jazz ensemble als Francine Recca behoort ook tot de mogelijkheden. Laat ons 

weten welke sfeer u zoekt, wij boeken heel graag de juiste artiest voor uw evenement”. 
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Hotelkamers ** Luxueuze suites bij Kasteel de Hoogenweerth  & Landgoed Schinvelderhoeve **  

 
In Kasteel de Hoogenweerth beschikken we over 3 luxueuze suites, de Royal Suite (onze 

fantastische bruidssuite) en 2 junior suites.  

Wij raden u aan deze junior suites te boeken voor uw intimi.   

     

In het koetshuis van Kasteel de Hoogenweerth zijn de Hoogenweerth Suites gesitueerd, 9 

ruime,  luxe suites. 

     

Op onze locatie Landgoed Schinvelderhoeve beschikken wij over 4 luxe kamers. Wij adviseren om deze kamers te boeken 

voor intimi.  

 

Voor actuele prijzen brengen we u graag in contact met onze hotelreceptie.  

 
 
 

EMG weddings Tips 
 
Deze tips maken jullie zoektocht naar de perfecte bruiloft hopelijk een stuk makkelijker! 
We bevelen deze vaste partners graag van harte aan, maar de boeking zal door jullie zelf gedaan worden. 
 

Eventstyling 

 
Naast de standaardaankleding kunt u Estate Management Group volledig naar eigen wens laten inrichten, denk hierbij aan 
bloemen, lopers op tafels, loper op het bordes, kaarsen, windlichten, drukwerk etc. Onze vaste partner op het gebied van 
extra aankleding is Mara Franssen. 
Geregeld door Mara  Mara Franssen   www.geregelddoormara.nl  
 

Bruidsfotografie  

 
Bruidsfotografie, niet zomaar een detail, maar super belangrijk!!! Nagenieten als je thuis ben, na een jaar nog eens 
glimlachen over hoe iedereen er uitzag die avond, maar toch zeker ook gave detailfoto’s van HET moment het JA woord!  
 
Onderstaand onze tips voor een fantastische fotograaf! 
 
Huib Vintges       www.huibvintges.com 
 
Roberts Bruis – The Right Click fotografie    www.therightclick.nl 
        info@therightclick.nl 
 
Sjurlie (bruids) fotografie      www.sjurlie.nl 
        info@sjurlie.nl  
 
 
 
 

mailto:info@sjurlie.nl
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Wedding planning 

 
Rustig naar je dag toe leven, je geen zorgen maken over de bloemen, je jurk, etc. 
Wij werken samen met fantastische weddingplanners, elk van deze drie bevelen we van harte aan! 
 
Wedding & Planning  Wiese Hallewas   www.weddingenplanning.nl 
Geregeld door Mara  Mara Fransen   www.geregelddoormara.nl 
Organized by Darlene  Darlene Doomernik  contact@organizedbydarlene.nl  
 

Bloemen 

 
Bloemen zijn specifiek, ze bepalen de sfeer en stijl. Omdat er zo veel verschillende mogelijkheden zijn verzorgen wij enkel 
bloemen op de statafels van Estate Management Group. 
 
Maastricht en omstreken, kent een paar hele goede bloemisten! We werken met diverse bloemisten. 
De klik die jullie hebben met een bloemist, dat zal de doorslag geven! 
 
Cox design   Peter & Janine Cox  www.cox-design.nl 
Marvilha Bloemsierkunst  Ronald Kanon   www.marvilha.nl    
 

Bruidstaarten 

 
Elke bruidstaart is anders. Het is daarom voor ons als locatie bijna onmogelijk dit perfect te laten aansluiten op jullie 
voorkeuren. Gelukkig zijn er nogal wat patissiers in de omgeving! 
 
Eclair    Pascalle van Sandijk  www.eclairgebak.nl 
Patisserie Lemmens  Erik Rijntjens   www.peterlemmens.nl 
 

Ballonnendecoraties  

 
Voor een feestelijke aankleding met verschillende soorten ballonnendecoraties is het bedrijf de bijzonder ballon de moeite 
waard om te benaderen. Een ballonenversiering aan de voordeur tijdens de ceremonie of het avondfeest, alles is mogelijk 
 
De bijzondere Ballon  Paul & Yolanda van Ommen-de Bas www.debijzonderballon.nl 
 

Visagie & Coiffeur  

 
Deze dag wil je heel relax en stress vrij meemaken en beleven! Visagie en Coiffeur op locatie geven een heerlijke gevoel; rust 
en ze nemen heerlijk de voor je.  
 
Mooi & Meer -   Visagie  Inge Schuttinga   www.mooi-en-meer.nl 
Hairvisit                 -   Coiffeur  Noel Wilmes   www.hairvisit.nl 
 

Eventfotografie **fotokist.nl** 

 
Tijdens het avondfeest is het heel gaaf als jullie gasten foto’s kunnen maken, in een photobooth of op een fotokist. Alle 
foto’s worden direct afgedrukt. Ná het feest krijg jullie een USB! 
 
 
 

mailto:contact@organizedbydarlene.nl
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DJ 

 
Een fantastische DJ om het avondfeest tot een groot succes te maken. Wij werken graag met lokale DJ’s die we goed kennen 
en waar we van weten dat ze iedereen aan het dansen krijgen.  
 
Bedrijf    Naam    Contact 
Entertainment Company  Mathijs Gulpers    www.entertainmentcompany.nl 
DJ Marvin   Marvin Hartmans  www.djmarvin.nl 
 
 

Trouwfilm 

 
Eddie van Schoonhoven      www.Myweddingmovie.nl  
 
Monique Fuchs       www.paarel.nl 
 

 Danslessen 

 
Om jullie avondfeest te openen met een spetterende openingsdans zijn jullie bij Kimberley Smith aan het juiste adres. Zij is 
veelvoudig medaille winnares van vele danswedstrijden. Als professionelen danseres leert zij jullie de perfecte passen om uit 
te stralen tijdens dit memorabele moment 
 
        info@kimberleysmith.nl  
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Offerteoverzicht begroting 

 
Deze offerte is opgesteld naar de specificaties die wij tijdens ons eerste gesprek ontvangen hebben. Mocht u 

veranderingen in de offerte willen zien, dan kunt u te allen tijde contact met ons opnemen op onderstaande 

contactgegevens. 

 

Omschrijving Bedrag incl. BTW 

Arrangementen € 7.000,08 

  

Totaal inclusief BTW € 7.000,08 

BTW 6% € 179,23 

BTW 21% € 535,25 

Totaal exclusief BTW € 6.285,60 

 

 

EXTRA KOSTEN GASTEN 

Aantal Omschrijving Prijs 

1 Daggasten €91,50 

1 Avondgasten €47,50 

 

Offerteoverzicht voorwaarden aanbetaling  

 
Bij het akkoord bevinden van de offerte starten wij het aanbetalingstraject. Het offerte bedrag wordt in vijf gelijke delen 

van 20% aan Estate Management Group overgemaakt. De laatste termijn vlak na de bruiloft, waarbij de officiële factuur 

en eventuele nacalculaties berekend worden. 

 

 termijn betaling dient te geschieden voor   

 eerste termijn in de maand van boeking   

 tweede termijn nader te betalen   

 derde termijn nader te betalen   

 vierde termijn 2 weken voor het evenement   

 vijfde termijn 2 weken na het evenement    

  

Bij het akkoord bevinden van deze offerte gaat u akkoord met de bovenstaande betalingsvoorwaarden. Mocht uw betaling 

niet op tijd binnen zijn bij ons behouden wij het recht om u de toegang tot het terrein en het Kasteel te ontzeggen voor 

genoemde partijdatum. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Op al onze offertes zijn onze Algemene Voorwaarden van toepassing. 
Bij akkoord geeft u aan bekend en akkoord te zijn met en de inhoud ervan. 
 

Handtekening voor akkoord 

http://www.kasteeldehoogenweerth.nl/algemene-voorwaarden/
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De locatie die u gekozen heeft voor uw evenement is onderdeel van de Estate Management Group. De offerte is met de 
grootste zorg samengesteld, maar fouten kunnen onverhoopt voorkomen. 

 
 

Op al onze offertes zijn onze algemene voorwaarden van toepassing. deze treft u aan door op de volgende link te klikken:  
Algemene Voorwaarden 

 
 

 

http://www.kasteeldehoogenweerth.nl/algemene-voorwaarden/

