Huygens’ Hofwijck
Westeinde 2a
2275AD Voorburg
+31 (0)703872311
info@hofwijck.nl
www.hofwijck.nl

Trouwen op Huygens’ Hofwijck
Van harte gefeliciteerd met uw voorgenomen huwelijk! Nu breekt er een mooie en drukke tijd aan. Er moet veel
worden geregeld waaronder de locatie. Als u op zoek bent naar een intieme, heel romantische en sfeervolle
plek om te trouwen is Hofwijck een fantastische keuze. Huygens’ Hofwijck is de beroemde zeventiende-eeuwse
buitenplaats van Constantijn en Christiaan Huygens in Voorburg en één van de belangrijkste monumenten uit
onze Gouden Eeuw. Het harmonieuze huis en de unieke historische tuin bieden een prachtig decor voor uw
huwelijksdag.
Vastleggen datum huwelijksvoltrekking & Gemeentelijke tarieven huwelijksvoltrekking op Hofwijck*
Huygens’ Hofwijck is een officiële gemeentelijke trouwlocatie. Daarom dient de datum van uw huwelijk op
Hofwijck officieel te worden vastgelegd via het trouwloket van de gemeente Leidschendam-Voorburg.
De huwelijksvoltrekking vindt plaats in de historische Pronkzaal van Hofwijck. Deze ruimte is door de
omstandigheden rondom Corona helaas maar geschikt tot maximaal 8 personen, inclusief trouwambtenaar en
bruidspaar (1). Voor de gasten zijn er 6 stoelen beschikbaar.
* Ondergenoemde tarieven dient u zelf bij gemeente Leidschendam-Voorburg te voldoen.

Op de volgende momenten kan er op Huygens’ Hofwijck worden getrouwd:
- Woensdag en donderdag 10:00 en 12:00 uur
€ 743,55
- Vrijdag 10:00 uur, 12:00 uur, 14:00 uur en 16:00 uur
€ 743,55
- Zaterdag 10:00 en 12:00 uur
€ 898,45
Trouwen in de tuin van Hofwijck
Het is óók mogelijk om in de tuin van Hofwijck te trouwen met een groter gezelschap op 1,5 meter afstand,
neem hiervoor contact op met cateraar Dish-Catering om alle mogelijkheden door te spreken.
DISH Catering | Patrick Dullaart
Kantoor: 070 362 62 40 | Mobiel: 06 2854 19 01 | E-mail : patrick@dishcatering.nl | www.dishcatering.nl

Bruidsreportage
Het sfeervolle huis en de prachtige historische tuin bieden een uniek decor voor een bijzondere
bruidsreportage. De reportage (maximaal 6 personen en 1 uur) kan zowel binnen op Hofwijck als buiten worden
gemaakt. Wilt u uw bruidsreportage laten maken op Hofwijck? Tot maximaal twee maanden voor uw geplande
huwelijk is een reservering hiervan mogelijk.
- Bruidsreportage buiten openingstijden (binnen en buiten)
€ 100,-
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Feestelijke toast en andere culinaire mogelijkheden
Er is van alles mogelijk op Huygens’ Hofwijck om uw huwelijksdag onvergetelijk te maken! Een sfeervolle lunch
in de prachtige tuin van Hofwijck, aansluitend aan de feestelijke toast een receptie c.q. aangeklede borrel of een
stijlvol diner in de historische Pronkzaal.
Catering, zaalhuur, inhuur meubilair, mastiek en personeel wordt verzorgd door onze huiscateraar
DISH Catering. Voor meer informatie over de andere culinaire mogelijkheden op Hofwijck kunt u direct met de
cateraar contact opnemen.

Met de boot naar Hofwijck
Wilt u op een bijzondere manier met uw bruidsgasten naar Hofwijck komen? Dat kan, bijvoorbeeld per
sfeervolle boot. Hofwijck werkt samen met rederij De Ooievaart en beschikt over een eigen
aanlegsteiger. https://www.ooievaart.nl/

Zaalhuur tarieven
De kosten voor de receptie, lunch en het diner zijn opgebouwd uit twee componenten: de kosten voor de
catering en de zaalhuur.
Omschrijving
Huur voor 2 uur aansluitend
Huur voor 1 dagdeel (max. 4 uur)
Huur voor 2 dagdelen (max. 8 uur)

Pronkzaal / Oudhollandse keuken/tuin
€ 200,€ 400,€ 675,-

Trouwen op Huygens’ Hofwijck reserveren?
Omdat ieder huwelijk uniek is, en elk bruidspaar zijn eigen wensen heeft, vertellen we het liefst in een
persoonlijk gesprek over de verschillende mogelijkheden op trouwgebied op Huygens’ Hofwijck.
Neem voor meer informatie en het maken van een afspraak contact op via telefoonnummer: 070 – 3872311 of
stuur een mail naar info@hofwijck.nl.

