Prijslijst Kasteel Oud
Wassenaar
Prijzen Excl. BTW

Prijzen Incl. BTW

0 tot 50 pers.
€ 785,12

0 tot 50 pers.
€ 950,-

50 tot 150 pers.
€ 2550,-

Tot 150 pers.
€ 3085,50

150 – 500 pers.
€ 3950,-

150 – 500 pers.
€ 4779,50

150-500 pers.
€ 4950,-

150-500 pers.
€ 4989,50

€ 500,-

€ 605,-

Fotoshoot exclusief (gehele kasteel 4 uur privé)

€ 537,19

€ 650,-

Videoshoot commercieel middag of avond

€ 1750,-

€ 2117,50

Complete muziekinstallatie incl. licht- en lasershow

€ 350,-

€ 423,50

DJ per avond

€ 350,-

€ 423,50

Pianist(e) per dagdeel

€ 175,-

€ 211,75

Podium inclusief op- en afbouw tot maximaal 6x4 meter

€ 175,-

€ 211,75

Pakket D (Coronatoeslag € 15,- p.p.)
Feestavond / private dining. witte salon / jachtkamer met bar vanaf
18:00 tot 03:00 vrij-za en van 18:00 tot 00:30 zo t/m do incl.
gebruik bars en keuken (glaswerk en servies) i.v.m. externe
catering, organisatie- en reinigingskosten, parkeerbegeleiding en
toezicht. Verplichte geluids- en muziekinstallatie via kasteel i.v.m.
geluidsnorm.
Pakket E (Coronatoeslag € 15,- p.p. vanaf 100 personen € 10,p.p.)
Feestavond gehele kasteel vanaf 18:00 tot 03:00 vrij-za en van
18:00 tot 00:30 zo t/m do incl. gebruik bars en keuken (glaswerk en
servies) i.v.m. externe catering, organisatie- en reinigingskosten,
parkeerbegeleiding/toezicht
Podium en verplichte muziekinstallatie via kasteel in Franse salon
en Balzaal i.v.m. geluidsnorm
Pakket F (Tijdens Corona niet mogelijk)
Feestavond gehele kasteel van 18:00 tot 03:00 vrij-za en van 18:00
tot 00:30 zo t/m do incl. gebruik bars en keuken (glaswerk en
servies) i.v.m. externe catering, organisatie- en reinigingskosten,
parkeerbegeleiding/toezicht
Podium en verplichte muziekinstallatie via kasteel in Franse salon
en Balzaal i.v.m. geluidsnorm
Pakket G (Tijdens Corona niet mogelijk)
Feest gehele dag gehele kasteel van 09:00 tot 03:00 vrij-za en van
18:00 tot 00:30 zo t/m do incl. gebruik bars en keuken (glaswerk en
servies) i.v.m. externe catering, organisatie- en reinigingskosten,
parkeerbegeleiding/toezicht
Podium en verplichte muziekinstallatie via kasteel in Franse salon
en Balzaal i.v.m. geluidsnorm
Extra huur middagdeel i.v.m. opbouw of eerdere aanvang feest

Prijzen excl. btw

Prijzen incl. btw

Tafellinnen per tafel (wit standaard)

€ 6,50

€ 77,87

Linnen servetten per stuk (wit standaard)

€ 0,50

€ 0,61

Beamer inclusief scherm

€ 55,-

€ 66,55

Kaarsen inclusief kandelaar per stuk

€ 6,50

€ 7,87

Sfeerverlichting: DMX gestuurde kleuren zowel binnen als buiten

€ 350,-

€ 423,50

Statafels inclusief rok per tafel

€ 9,50

€ 11,50

Bloemstuk op pilaar per stuk

€ 95,-

€ 114,95

Tafelvaasjes per vaasje

€ 9,50

€ 11,50

Tafel bloemstuk op standaard

€ 35,-

€ 42,35

Compleet ingedekte tafels voor 10 personen inclusief kandelaar,
wit tafellinnen, linnen servet, linnen servet en bloemenvaasje
(kleur naar keuze)
Fotobooth incl.toebehoren

€ 36,50

€ 44,17

€ 450,-

€ 544,50

Ballonnen per tros 7 stuks kleur naar wens

€ 14,50

€ 17,55

Luchtacrobaat 1 sessie

€ 450,-

€ 544,50

Roulette, Black Jack, pokeren ( 4 uur speeltijd )

€ 950,-

€ 1149,50

Rock/jazz band (speeltijd 3 sets)

€ 1150,-

€ 1391,50

2 vuurkorven incl. hout

€ 40,-

€ 48,40

Koets eiken

€ 495,-

€ 598,95

Koets wit

€ 795,-

€ 961,95

Geluid incl. 3 draadloze microfoons

€ 75,-

€ 90,75

Offerte bespreking eerste 2,5 uur

Gratis

Gratis

Offerte bespreking elk volgend uur

€ 35,-

€ 42,35

Prijspakketten bruiloften
Kies een prijspakket uit en vul deze in op het
boekingsformulier

Prijspakket

A

Bruidsceremonie

Locatiehuur

Kasteel Oud Wassenaar voor dagdeel tot 17:30
( Ochtend of middag )

Inbegrepen

Zaalpreparatie stoelen, trouwpodium, desk en getuigentafel
Geluidsinstallatie met draadloze microfoons ( muziek aanleveren op USB één dag voor aanvang)
Rode loper en 4 windlichten met kaarsen
Gebruik bar, keuken, glaswerk en servies
Grote kandelaren met kaarsen
Organisatie- en reinigingskosten
Parkeerbegeleiding/toezicht

Prijspakket A
Coronatoeslag € 15,- p.p.

0-70 pers

70-150 pers

150-550 pers

€ 1575,-

€ 2275,-

€ 2975,-

Excl. BTW

€ 1905,75

€ 2753,75

€ 3599,75

Incl. BTW

Extra te boeken
1 bloemstuk op pilaar, 2 bloemstukken voor trouwpodium
en bloemenvaasje voor getuigentafel
Welkomst/toostdrankje
Koffie-, thee- en sappenarrangement onbeperkt
Bier, fris en sappenarrangement onbeperkt
Koffie, thee, fris, sap, bier, wijn en sterke drankarrangement onbeperkt

Excl. BTW
€ 325,€ 3,- p.p.
€ 7,50 p.p.
€ 12,50 p.p.
€ 22,50 p.p.

Pakketprijzen zijn NIET onderhandelbaar

Incl. BTW
€ 393,25
€ 3,63 p.p.
€ 9,08 p.p.
€ 15,26 p.p.
€ 27,23 p.p.

Prijspakket

B

Bruiloft met ceremonie, receptie en feestavond
Vrij en zat tot 03:00 ’s nachts
Andere avonden tot 00:30 ‘s nachts
Locatiehuur

Gehele kasteel
( Gehele dag exclusief )

Inbegrepen

Zaalpreparatie stoelen, trouwpodium, desk en getuigentafel
Geluidsinstallatie met draadloze microfoons ( muziek aanleveren op USB ) één dag voor aanvang
Podium en verplichte muziekinstallatie via kasteel in Franse salon en Balzaal i.v.m. geluidsnorm
8 Statafels met rok ( ecru/zwart/rood )
Ronde dinertafels ( 1,2m/1,5m ) met stoelen zonder aankleding ( aantal naar wens )
Rode loper en 4 windlichten met kaarsen
Gebruik bar, keuken, glaswerk en servies
Grote kandelaren met kaarsen
Organisatie- en reinigingskosten
Parkeerbegeleiding/toezicht

Prijspakket B
Coronatoeslag € 15,- p.p.

0-70 pers

70-150 pers

150-550 pers

€ 4775,-

€ 5375,-

€ 5875,-

Excl. BTW

€ 5989,53

€ 6503,75

€ 7108,75

Incl. BTW

Extra te boeken
1 bloemstuk op pilaar, 2 bloemstukken voor trouwpodium
en bloemenvaasje voor getuigentafel
Welkomst/toostdrankje
Koffie-, thee- en sappenarrangement onbeperkt
Bier, fris en sappenarrangement onbeperkt
Koffie, thee, fris, sap, bier, wijn en sterke drankarrangement onbeperkt

Excl. BTW
€ 325,€ 3,- p.p.
€ 7,50 p.p.
€ 12,50 p.p.
€ 22,50 p.p.

Pakketprijzen zijn NIET onderhandelbaar

Incl. BTW
€ 393,25
€ 3,63 p.p.
€ 9,08 p.p.
€ 15,26 p.p.
€ 27,23 p.p.

C

Prijspakket
All-Inclusive bruiloft
Locatiehuur: gehele kasteel exclusief
Bruiloft met ceremonie, receptie en feestavond
Vrij en zat van 13:00 tot 03:00 ’s nachts
Andere dagen van 13:00 tot 00:30 ’s nachts
Inbegrepen
Bloemen

Stoelen, trouwpodium, desk en getuigentafel

1 Bloemstuk op pilaar

Geluidsinstallatie met draadloze microfoons

Bloemvaasjes op dinertafel
1 op getuigentafel

Podium en verplichte muziekinstallatie via kasteel in Franse
salon en Balzaal i.v.m. geluidsnorm

2 bloemstukken op het bordes

Rode loper en 4 windlichten met kaarsen
Aangeklede diner tafels met servies, glaswerk en kandelaren
Grote kandelaren met kaarsen
Sfeerverlichting en kleurstijl naar keuze

Entertainment

Organisatie- en reinigingskosten

Keuze uit live pianist

Parkeerbegeleiding/toezicht

Of zanger tijdens het diner
Complete feestavond met DJ

Eten en drinken

Complete muziekinstallatie
met mengtafel

Welkomstdrankje prosecco
Uitgeserveerd 3-gangen diner

Licht- en lasershow

Gebruik bar, keuken, glaswerk en servies

Bellenblaas- en rookmachine

Drank arrangement bestaande uit koffie, thee, fris, bier en
wijn

DJ booth

Na het diner wordt er tevens sterke drank geserveerd
( Whisky, vodka, rum, jenever en gin-tonic )
2 rondes partymix bittergarnituur ( midnight snack )

Minimum aantal gasten: 50 personen

Prijspakket C
Coronatoeslag € 10,- p.p.

€ 169,- P.P

Excl. BTW

€ 204,49 p.p.

Incl. BTW

Andere opties los bij te boeken tegen een meerprijs
Pakketprijzen zijn NIET onderhandelbaar

