Juni 2021

Jullie mooiste dag in Flora! Als officiële trouwlocatie
zijn wij bevoegd om jullie huweijksceremonie te
begeleiden. Onderstaand arrangement is gebaseerd
op een huwelijksceremonie in één van onze
zalen. De Rosariumzaal en Parq Lounge zijn geschikt
tot 70 - 75 personen zittend. Buiten trouwen in de
naastgelegen, prachtige rozentuin, het Rosarium,
behoort ook tot de mogelijkheden.

Huwelijksarrangement
		 			
		 			
		 		 		 			
		

Bruiloftsbegeleiding vanuit Flora
(met persoonlijk gesprek)		
Gebruik van de geluidsinstallatie voor het afspelen
van eigen muziek
Zaalhuur
Tafelkatheder en microfoon voor ambtenaar
Huwelijksopstelling:
bruin lederen stoelen (binnen)
witte weddingchairs (buiten)		

Prijs € 475,00 (vrij - za)
			 € 400,00 (wo - do)
			 € 150,00 (ma - di)
			 € 825,00 (bij uitsluitend huwelijksvoltrekking of een
					
offertebedrag van < € 4000,00)

PROCEDURE

Wanneer jullie de huwelijksceremonie willen laten
plaats vinden in Flora Boskoop, neem dan eerst
contact op met ons om de datum vast te leggen.
Daarna geven jullie deze reservering ook aan de
gemeente Alphen aan den Rijn door. Jullie kunnen
jullie huwelijk of partnerschap in de gemeente Alphen
aan den Rijn aan de balie of telefonisch (Tel: 14
0172) reserveren. Voordat jullie gaan trouwen of een
partnerschapsregistratie aangaan, moeten jullie in
ondertrouw. Jullie kunnen in ondertrouw gaan in de
gemeente waar (één van) jullie woont. Ook hiervoor
maken jullie aan de balie of telefonisch een afspraak.
De leges, overige kosten en informatie over trouwen
in Alphen aan den Rijn; www.alphenaandenrijn.nl.

Uitsluitend huwelijksvoltrekking alleen mogelijk op ma t/m do.
Meerprijs bij witte wedding chairs binnen
Toeslag buiten trouwen

€ 50,00
€ 100,00

Genoemde prijzen zijn exclusief de kosten voor de
ambtenaar van de burgerlijke stand. De ambtenaar
dienen jullie zelf te regelen bij de Gemeente Alphen
aan den Rijn.

MUZIEK

Voor tijdens de huwelijksceremonie is het
bruidspaar vrij om eigen muziek aan te leveren. Dit
wordt afgespeeld vooraf, tijdens of na afloop van
de huwelijksceremonie. De muziek kan aangeleverd
worden op een USB-stick.

BRUIDSTAART

Tijdens deze dag mag een bruidstaart niet ontbreken! Wij
werken samen met Berg’s Bakery. Hier kunnen jullie
zelf jullie bruidstaart uitzoeken.
Wij berekenen uiteindelijk de kosten door van de
taart en voor het aantal personen dat jullie besteld
hebben. Ook de transportkosten van Berg’s Bakery
worden doorberekend. Daarnaast berekenen wij
serveerkosten.
Jullie mogen de bruidstaart ook ergens anders
regelen. Dan berekenen wij enkel serveerkosten.

Heb je vragen of wil je meer weten? Wij zijn bereikbaar via 0172-766047 of info@floraboskoop.nl.

