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INFORMATIE VOOR DE CEREMONIEMEESTER EN BRUIDSPAAR 
 
Wellicht heeft u voor uw huwelijksdag een ceremoniemeester aangesteld. 
De ceremoniemeester zal waarschijnlijk ook e.e.a. afstemmen tussen het bruidspaar en alle gasten 
welke een speech, levensloop, of andere voordracht willen houden. 
Hierbij is het belangrijk dat de ceremoniemeester weet wat wij van kasteel Aldendriel niet kunnen 
en/of mogen toestaan. (denk aan veiligheidseisen, verzekeringseisen, e.d.) 
Soms heeft het ook duidelijk te maken met het historisch karakter van het pand. 
 
Op de huwelijksdag zelf zullen wij (Kasteel Aldendriel) zoveel mogelijk met de ceremoniemeester 
communiceren. Wij gaan er dan ook vanuit dat u als bruidspaar dit schrijven aan uw 
ceremoniemeester overhandigd, zodat deze op de hoogte is van de onderstaande regels en wensen. 
 

# Het is altijd verstandig als u als ceremoniemeester met de laatste detailafspraak met het  
bruidspaar erbij bent, zodat u op de hoogte bent van alle afspraken en het programma van de  
dag. Dit gesprek vindt meestel een maand voor de huwelijksdag plaats. Het bruidspaar neemt  
zelf het initiatief voor het maken van deze afspraak. 
 

# Bruidsparen geven uiterlijk 7 dagen tevoren de laatste details en wijzigingen door. 
Ook voor u als ceremoniemeester geldt deze termijn om evt. zaken te regelen met ons. 
 

# Parkeren; alléén de auto van het bruidspaar is toegestaan op de binnenplaats.  
Alle andere gasten parkeren hun auto aan de achterzijde op onze eigen parkeerplaats.  
(entree van de gasten geschiedt via het bruggetje over de gracht, uitkomend in de tuin) 
 

# GEBRUIK VAN DE BINNENPLAATS. 
De binnenplaats is een gedeelte van het kasteel wat wij zo rustiek mogelijk willen houden.  
Dit betekend (zoals eerder vermeldt) dat alléén het bruidspaar met hun  
vervoer aankomt op de binnenplaats. Verder worden er dus géén andere  
auto/vervoersmiddel toegelaten, tenzij het voor het laden/lossen noodzakelijk is.  
(denk b.v. aan een muziekband of discotheek)  
Minder valide gasten (en b.v. oudere gasten) mogen altijd uitstappen op de binnenplaats. 
Bruidsparen mogen foto’s maken op de binnenplaats t.b.v. de bruidsreportage.  
Groepsfoto’s e.d. kunnen altijd is ons tuingedeelte gemaakt worden. 
 

# Indien er een diner plaats vindt, is het wenselijk dat u enkele dagen tevoren de tafelschikking,  
naamkaartjes en menukaarten bij ons afgeeft. (of evt. op de dag zelf) 
 

# Als er toespraken tijdens een diner plaats vinden, dan is het makkelijk als dit even in overleg met  
ons gebeurt. Samen met u bekijken we wat de beste momenten hiervoor zijn.  
 

# Vuurwerk; vuurwerk is te allen tijde verboden binnen ons pand, (groot) vuurwerk buiten is alleen  
toegestaan mits de evt. benodigde vergunning aanwezig is. De alom bekende sterretjes zijn  
zowel binnen als buiten wel toegestaan. Graag wel even in overleg met ons, zodat wij kunnen  
zorgen dat wij de uitgebrande sterretjes snel weer verzamelen, alvorens de gasten deze  
(nog heet) op de stoffen kleden leggen. 
 

# Confetti; elke vorm hiervan is niet toegestaan. (schoonmaak hiervan is zeer moeilijk in ons pand) 
 

# Er is op onze locatie in de Ridderzaal (grote zaal) een beamer aanwezig, waarbij ook een groot  
projectie-scherm aanwezig is. Als er een beamer met scherm in 1 van de andere zalen gewenst is,  
dan dient de beamer en het scherm zelf meegebracht te worden. 
(de beamer en projectiescherm in de Ridderzaal zijn niet verplaatsbaar naar een andere zaal) 
Wij hebben diverse connectors in huis voor het aansluiten van een lap-top op de beamer.   
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# Cadeaus; mocht het bruidspaar veel cadeaus ontvangen, dan is er altijd de mogelijkheid om  
deze cadeaus de volgende dag op te halen. Hiervoor zullen wij op het eind van de avond met  
u of het bruidspaar een (tijd) afspraak maken.  Voor enveloppen hebben wij een (verzamel)  
koffertje staan, waar u gebruik van kunt maken. Indien gewenst kunnen wij de enveloppen  
gedurende de avond bewaren in onze kluis. Enkel en alleen als de enveloppen door ons  
bewaard worden, staan wij hiervoor in. In principe zullen wij altijd de enveloppen ’s-avonds  
aan het bruidspaar of de ceremoniemeester meegeven. 
 

# Per 1 januari 2014 is het nuttigen en/of bijhebben van alcohol in een horeca-bedrijf niet toegestaan  
voor een ieder onder de 18 jaar. Dit geldt ook voor besloten feesten en partijen zoals op onze locatie  
worden gehouden. Alle gasten van uw (huwelijks)feest dienen zich hier dan ook aan te houden. 
 

# Voor alle vragen e.d. kunt u altijd contact met ons opnemen; 0485-452129. 
 


