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Huwelijksvoltrekking
Trouwevenementen

De Maurits Hoeve

HEt Koetshuis

Contactgegevens en bezoekinformatie:
Restaurant Mauritshoeve/Het Koetshuis
Maartensdijkseweg 9
3723 MC Bilthoven
0346-212018
restaurant@mauritshoeve.nl

Zes dagen in de week geopend.
Maandag geopend vanaf 11:00 uur.
Dinsdag gesloten.
Woensdag t/m zaterdag geopend vanaf 11:00 uur.
Zondag geopend vanaf 10:00 uur.

Huwelijksvoltrekking & trouwevenementen
Jullie trouwdag is een mijlpaal in jullie leven! Een bijzondere
dag om bewust mee te maken en enorm van te genieten.
Daarom willen wij jullie al het werk uit handen nemen.
Een droomhuwelijk begint bij een sprookjesachtige
trouwlocatie. Het Koetshuis is een monumentaal pand
met een rijke geschiedenis midden tussen de bossen
en weilanden. Willen jullie buiten trouwen?

Geef elkaar dan het jawoord midden in de natuur.
Ook zonder huwelijksvoltrekking zijn jullie van harte
welkom een receptie, een diner of een feest te geven.
In een vrijblijvend gesprek kunnen jullie je wensen en
ideeën op tafel leggen en kijken we gezamenlijk naar
alle mogelijkheden die deze prachtige locaties te bieden
hebben.
Naar aanleiding van een persoonlijk gesprek leveren
wij maatwerk: precies zoals jullie het wensen!

Het is immers
jullie speciale dag.

De Mauritshoeve en het Koetshuis bieden
gelegenheid voor ieder gezelschap. Hoe klein en
intiem of groot en uitbundig dan ook.
Van huwelijksvoltrekking tot een spetterend
feest, jullie mooiste dag kan van ’s ochtendsvroeg
tot middernacht bij ons gevierd worden. Jullie
hoeven zich geen zorgen te maken over het
verplaatsten van jullie gasten van de ene naar de
andere plek. Een gastvrij team staat klaar om alles
geheel volgens wens te laten verlopen.

Wij werken samen met een styliste. Zij helpt jullie
graag met de complete aankleding. Denk hierbij aan
de aankleding van het trouwprieel, het diner, de zaal:
alles is mogelijk. Zij is gespecialiseerd in bloemwerk,
wat een belangrijk onderdeel van de styling is. Geen
standaarddecoraties, maar decoraties met oog voor detail
en in de kleuren en sfeer van jullie dag. Daarnaast is er
de mogelijkheid om mooie eyecatchers te huren. Denk
bijvoorbeeld aan houten ezels met een welkomstbord,
allerhande decoratiemateriaal of een limonadebar.

Vertel ons jullie wensen
en wij maken het mogelijk!

