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Jullie gaan trouwen. Van harte 
gefeliciteerd! Wat een leuke tijd 
staat er te wachten; gastenlijsten 
opstellen, droomjurken passen, hét 
perfecte pak scoren, vrijgezellen-
feestjes, taarten proeven én de 
perfecte trouwlocatie vinden.

Mijn naam is Sabine en sinds 
enkele jaren trotse weddingplanner 
bij Postillion hotel Amersfoort 
Veluwemeer. Ieder bruidspaar is 
uniek, ieder feest is anders, elke 
ceremonie bevat een emotionele lading 
maar 1 ding is gelijk: liefde! En 
wat is er nou mooier dan mensen 
blij maken en dan ook nog eens 
aanwezig te mogen zijn op de dag 
dat zij de liefde vieren? Exact : 
niets! Dat is waarom mijn werk 
zo ontzettend leuk is.

Vanaf het eerste gesprek tot dé 
grote dag begeleid ik jullie, 
beantwoord ik al jullie vragen en 
samen met een dream team van 
collega’s maken wij er een dag 
van om nooit meer te vergeten.

Ik wens jullie heel veel plezier 
met het doorlezen van alle 
mogelijkheden en nodig jullie graag 
uit om al jullie wensen eens 
persoonlijk te komen doorspreken.
Dan laat ik jullie ook gelijk alle 
mooie plekjes zien!
 

 Liefs,
          Sabine

Hi aanstaand bruidspaar,
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Trouwen aan het  
       Veluwemeer?

Zoeken jullie een bijzondere locatie om te 
trouwen op de Veluwe? Postillion Hotel 
Amersfoort Veluwemeer biedt niet alleen 
prachtig uitzicht over het Veluwemeer, 
maar zorgt er ook voor dat al jullie wensen 
uitkomen. De dag draait immers om jullie! 

Als officiële trouwlocatie voor de gemeente 
Putten mag het burgerlijk huwelijk bij ons 
op locatie gesloten worden. Romantisch 
hand in hand op de steiger, in tropische 
sferen op het strand of sfeervol binnen, het 
behoort allemaal tot de mogelijkheden.

Jullie zijn getrouwd en dat moet gevierd 
worden! Samen proosten met een glas 
bubbels of een lekkere cocktail en daarna 
romantisch samen de taart aansnijden.
De omgeving van het hotel leent zich erg 
goed voor prachtige foto’s. Neem dus ook 
zeker de tijd om er nog wat te maken!
Of het nou is om de dag goed af te sluiten 
of juist om een goede bodem te leggen voor 
de feestavond; een smakelijk diner is altijd 
een goed idee! 

Dineren. De officiële betekenis hiervan is ‘de 
warme maaltijd gebruiken’ maar eigenlijk 
is het veel meer dan dat. Het is genieten 
van heerlijk bereidde gerechten zonder dat 
je hiervoor zelf in de keuken hebt gestaan. 
Het is de tijd hebben om bij te praten met 
anderen. Het is ontspanning.

Klaar voor een feestje? Ook dan zitten jullie 
goed! Ga met de voetjes van de vloer terwijl 
wij jullie voorzien van hapjes & drankjes.

Moe maar voldaan zullen jullie aan het 
eind van de avond in slaap vallen in één 
van onze comfortkamers waar jullie de 
volgende ochtend samen romantisch 
ontbijten met uitzicht over het Veluwemeer. 
Terugdenkend aan een prachtige dag.

Jullie zien het; je hoeft niet meer verder te 
zoeken! De hele trouwdag ‘onder één dak’ 
waarbij een gastvrij en gepassioneerd team 
klaar staat om jullie de dag van je leven te 
bezorgen!
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Willen jullie ook romantisch trouwen aan het 
Veluwemeer? Dat kan! 

Denk je eens in: het zonnetje schijnt, de 
familie en vrienden zitten al klaar, jullie nemen 
plaats onder het prieel en kijken uit over het 
Veluwemeer. Klaar om elkaar het ja-woord te 
geven. Kan het nog romantischer?

Zowel de buitengewoon ambtenaar van 
de burgerlijke stand en / of de dominee 
kunnen jullie op meerdere locaties van het 
hotel trouwen. Denk aan de steiger, het 
terras, de tuin of de tuinkamer!

De ceremonie
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Ceremonie buiten - e 475,00

• Witte klapstoelen voor het aantal 
 genodigden (Max. 50 personen. 
 Daarboven e 4,50 p.p. extra)
• Zitplaats voor het bruidspaar
• Tafel om op te tekenen
• Trouwprieel met crèmewitte doeken
• Wit afgerokte statafel voor de 
 ambtenaar & dominee

• Kunst bloemstuk t.b.v. decoratie
• Box + bedrade microfoon met 
 mogelijkheid tot afspelen van muziek
• Het genoemde tarief is exclusief 
 gemeentelijke lèges
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Dineren. De officiële betekenis hiervan 
is ‘de warme maaltijd gebruiken’ maar 
eigenlijk is het veel meer dan dat. Het is 
genieten van heerlijk bereidde gerechten 
zonder dat je hiervoor zelf in de keuken 
hebt gestaan. Het is de tijd hebben 
om bij te praten met anderen. Het is 
ontspanning. 

Onze chef-kok en zijn team zijn voor 
alles in. Zij creëren met veel plezier een 
smakelijk 3-gangendiner of walking 
dinner en zijn ook heel goed in het 
bereiden van heerlijk vlees op de BBQ. 
Hebben jullie zelf nog leuke ideeën? Laat 
het ons weten.

Voorgerechten
Gepaneerde brie | aardbeien compote | spekjes * 

Groene asperges | dungesneden eendenham | sinaasappel *
Zalm tataki |roze zalm | miso saus | Japanse peper

Vis palet | Hollandse garnalen | paling | gerookte zalm

Vlees hoofdgerechten
Entrecôte | knolselderij puree | eekhoorntjesbrood saus

Diamanthaas | bloemkooltaart | spinazie à la crème | jus de veau
Eendenborstfilet | portsaus | bimi

Lamsnek | paddenstoelen | zoete aardappelpuree

Vis hoofdgerechten
Gebakken kabeljauw |spinazie | krabsaus
Zeebaarsfilet | groene asperges | antiboise

Zeeduivel risotto | garnalen *
Zalmfilet | Hollandaise saus | rösti | bimi

Desserts 
Cheesecake | citroen ijs

Moelleux au chocolat | vanille ijs | bastogne
Aardbeien panna cotta

Grand dessert

Alle gerechten worden geserveerd met 
bijpassende garnituur, frites en frisse sla.

* Dit gerecht kan ook vegetarisch.

Dineren

3-gangen diner à e 35,00 p.p. 
4-gangen diner à  e 42,50 p.p.

Stel zelf jullie 3 of 4-gangen huwelijks diner samen uit de 
suggesties van onze chef-kok:



1110

Feestavond & receptie

Na het officiële gedeelte van de dag is 
het ’s avonds tijd om te vieren dat jullie 
getrouwd zijn! 

Terwijl jullie met de voetjes van de vloer 
gaan op de dansvloer of rustig bijpraten 
met de gasten, zorgen wij er met plezier 
voor dat iedereen wordt voorzien van een 
hapje en drankje.
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Mix & match 

ONTVANGST

KOFFIE & THEE - e6,75
Koffie & thee + gesorteerd gebak
Petit fours
Cupcakes
Sweet table of bruidstaart? Ook dat kan! Vraag naar de mogelijkheden.

BUBBELS 
Cava - E5,50
Mimosa | Cava - E6,50
Alcoholvrije bubbels - E3,50

WIJNCOCKTAILS - e6,50 
Fresh Fizz | witte wijn | munt | bruiswater
Lemon Spritzer | witte wijn | citroen | bruiswater
Cucumber slumber | rosé | bloedsinaasappel | komkommer | bruiswater

HAPJES
Zoutjes & nootjes op tafel - e1,50
Bites: Kaasstengels, olijven, nootjes - e3,00
3x warme hapjes - e3,75
Bitterballen, nasi hapjes, bami schijfjes, kaassticks, gehaktballetjes
3x luxe warme hapjes - e4,75
Yakitori spiesjes, butterfly garnalen, krokante kip, mini kroketjes
2x warme + 2x koude hapjes - e3,95
Bitterballen, nasi hapjes, bami schijfjes, kaassticks, gehaktballetjes
Blokjes oude- en jonge kaas, leverworst, ossenworst

LATE NIGHT SNACK
Basic - E4,00
Saucijzenbroodje / kaasbroodje / pizzapunt
Luxe - E5,50
Portie frites met mayonaise / broodje hamburger met sla, ui, 
tomaat en saus naar keuze / broodje hotdog met augurk en 
gedroogde uitjes en saus naar keuze

DRANKJES
4 uur drankjes Hollands assortiment - e19,50
5 uur drankjes Hollands assortiment - e24,50
Buitenlands gedistilleerd op aanvraag.

Binnenland gedistilleerd:
Frisdrank - Coca Cola, Coca Cola Light, 
Coca Cola zero, Fanta, Cassis, Sprite, appelsap, 
Fuze tea sparkling, Fuze tea green, Finley tonic, 
Finley bitter lemon, Chaudfontaine blauw, 
Chaufontaine rood, Chocomel, Fristi, koffie, thee

Bier: Heineken tapbier 25cl, Heineken 0,0%, 
Amstel radler 0,0%, Amstel Radler 2,0% 

Witte wijn – Sauvignon Verdejo
Rode wijn – Merlot Syrah
Rosé – Syrah

PARTY DEAL - e31,50
• Ontvangst met glaasje bubbels
• 4 uur drankjes uit Hollands assortiment
• Zoutjes & nootjes op tafel
• 3 warme hapjes
• Saucijzenbroodje, kaasbroodje 
 of pizzapunt
• Feestzaal met standaard aankleding
• Bediening

KINDERTARIEVEN

• 0 tot 3 jaar gratis
• 3 tot 12 jaar 50% korting op 
 deze tarieven

                         jullie perfecte feestavond > prijzen per persoon



Wanneer jullie er klaar voor zijn verzorgen 
wij een uitgebreid champagne ontbijt op 
de kamer. Aansluiten bij het ontbijtbuffet, 
al dan niet met jullie andere gasten, kan 
natuurlijk ook!

Uitchecken?
Dat doen jullie pas om 13.00 uur!
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Huwelijksnacht 
hotelarrangement 
à  e 105,00

Na een huwelijksdag is er niks fijner dan 
samen romantisch overnachten in één van onze 
comfort hotelkamers.

De comfortkamers zijn ruim opgezet en van 
alle gemakken voorzien zoals een comfortabel 
bed, badkamer met douche, badjassen en 
slippers, een Nespresso koffie apparaat, luxe 

badartikelen en speciaal voor jullie als 
bruidspaar een flesje Prosecco. Uiteraard 
zorgen wij voor wat romantische details in 
de kamer!

Na een ontspannen nacht gaat de romantiek 
door. Open de gordijnen en geniet van het 
prachtige uitzicht over het Veluwemeer.

Huwelijksnacht



Voor de gasten die van ver komen, of 
gewoon voor een ieder die graag tot 
in de late uurtjes door feest, bieden wij 
uiteraard ook de mogelijkheid bij ons 
te blijven overnachten.

De standaard hotelkamers zijn van 
alle gemakken voorzien zoals badkamer 
met douche, koffie- en thee faciliteiten, 
tv en kluisje. Deze kamers beschikken 
over twee éénpersoonsbedden.

Liever wat meer luxe? Voor e 15,00 
per kamer per nacht boeken jullie 
gasten een comfort kamer. Deze
kamers zijn gelijk aan bovenstaande 
kamers maar beschikken over leuke 
extra’s zoals een badjassen en badslippers, 
een Nespresso koffie apparaat, luxe 
badartikelen en een 

flesje Prosecco. Ook deze kamers
beschikken over twee éénpersoonsbedden.
Na een frisse douche kunnen de gasten in 
het restaurant terecht voor een uitgebreid 
ontbijt.

Een extra persoon (max. 3) laten slapen 
op een kamer kan voor e 30,00 extra.
Het tarief is exclusief toeristenbelasting.

Overnachting gasten

Feestavondgasten 
hotelarrangement à
e 95,00  - 1 persoons
e 105,00  - 2 persoons
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Trouwen,hoe heurt 
         het nou eigenlijk? 

huwelijksceremonie - aan het begin van de ceremonie zit de bruid rechts van 

de bruidegom, met haar familie en gasten achter haar. de bruidegom zit links met ook zijn 

familie en gasten achter hem. nadat jullie officieel tot man en vrouw zijn verklaart, 

wisselen jullie van plaats. jullie komen nu immers in elkaars families terecht. bij een 

kerkelijke ceremonie is dit net andersom, de bruid zit links met haar familie en gasten 

en de bruidegom met zijn familie en gasten rechts. 

trouwring - Afhankelijk van je geloofsovertuiging draag je de ring om je linker- 

of rechter ringvinger. In de Katholieke kerk is het links, in de protestantse gemeente is 

het rechts. Zijn jullie niet aan een geloof gebonden dan is de keuze vrij. Een mooie 

gedachte is wellicht dat, volgens een oud volksgeloof, je de ring om je linker ringvinger 

draagt omdat deze in verbinding staat met je hart.

Zijn jullie meer praktisch ingesteld? Ga dan voor je minder dominante hand, de kans 

dat de ring beschadigd is dan kleiner.

de taart - vroeger was het heel normaal dat iedere laag van iets anders was gemaakt. zo 

bestond de onderste laag uit witte suiker; dit stond symbool voor de liefde. in de tweede laag 

zat marsepein en dit stond symbool voor de bruidstijd. de bovenste laag bestond uit vruchtencake. 

dit werd gezien als afspiegeling van het huwelijk.tegenwoordig kan je het zelf zo bont maken als 

je zelf wilt.  vergeet niet om een puntje taart voor het bruidsmeisje te bewaren, het verhaal 

gaat dat wanneer zij met een puntje taart onder haar kussen slaapt, 

zij droomt over haar toekomstige echtgenoot.

de openingsdans - jullie geven het feest 

en zijn de belangrijkste mensen op deze dag, het 

is traditie getrouw daarom ook aan jullie om de 

dansvloer te openen met een foxtrot of engelse 

wals. daarna walst de bruid nog even met haar 

schoonvader en de bruidegom met zijn schoonmoeder 

om vervolgens met alle gasten met de voetjes 

van de vloer te gaan!

tegenwoordig zijn er tal van andere leuke 

manieren om de dansvloer te openen zoals 

een eigen routine, een sensuele tango of een 

swingende salsa. wat je ook doet; geniet!

De huwelijksnacht - Traditiegetrouw 

draagt de bruidegom zijn kersverse vrouw over de 

drempel. Niet omdat ze aangeschoten is van de 

champagne, maar omdat de legende gaat dat het 

ongeluk brengt wanneer zij over de drempel valt.

Wel zo charmant toch? Mannen?
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Best wedding deal

2120

Zien jullie de trouwdag al voor jullie? Wij nemen jullie 
graag mee in deze mooie dag. 

Geef elkaar het ja-woord op onze steiger met uizicht 
over het Veluwemeer. Wanneer jullie elkaar het ja-woord 
hebben gegeven en nu echt getrouwd zijn, is het tijd om 
de felicitaties in onvangst te nemen. De romantiek zet zich 
voort bij het aansnijden van de bruidstaart. Hierbij mag 
een toost met een glas cava uiteraard niet ontbreken. Om 
jullie dag voor altijd te herinneren is het tijd voor de foto's, 
onze tuin en het naastgelegen strand zijn hier uitermate 
geschikt voor.

Ook aan jullie gasten wordt gedacht. Op het moment dat 
jullie foto's nemen verzorgen wij jullie gasten. Ze genieten 
van een hapje en een drankje, heerlijk ontspannen op één 
van onze zonnige terrassen.

Na deze eerste drukte is het ook voor jullie tijd om te 
ontspannen. In ons restaurant genieten jullie van een 
driegangendiner. Na een half uurtje uitbuiken gaat het 
feest door. En hoe! De voetjes gaan van de vloer en het 
feest zal de boeken in gaan als het feest der feesten. 

Helaas komt ook aan dit feest een einde en ter afsluiting 
genieten jullie gasten nog van een late night snack, 
waarna jullie als bruidspaar nog even genieten van deze 
bijzondere en romantische dag op de hotelkamer.

Best Wedding Deal - e 4750,00

De prijs is gebaseerd op een bruiloft van 30 daggasten 
en 100 feestgasten (beide inclusief bruidspaar). Extra's 
zijn mogelijk in overleg. Voor meer informatie, bekijk 
onze website of neem contact met ons op.

Dagindeling:
14:30  Ontvangst
15:00 Ceremonie
15:40 Taart & toost
16:00 Foto’s maken & borrel
17:30 Diner
20:00 Feestavond
00:00 Einde
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Hallo, ik ben Tom Schilderman, werkzaam bij 

Postillion Hotels. Ik ben 39 jaar en al ruim 12 

jaar getrouwd met mijn vrouw Marieke. De hele 

achtbaan waarin je als aanstaand bruidspaar 

terecht komt vanaf het moment dat je DE vraag 

hebt gesteld heb ik al een tijdje achter de rug. 

Toch kan ik mij deze periode herinneren als de 

dag van gister.

 

Het is een leuke periode die je samen doormaakt. 

Je pak aanschaffen, een locatie uitzoeken en 

taart proeven horen hier zoal bij. Er zijn een 

hoop checklists online te vinden die je helpen bij 

het voorbereiden van je bruiloft, maar daarop mis 

ik vaak toch nog het een en ander.

 

> Zo hebben wij op onze trouwdag de 

 ceremoniemeester heen- en weer laten 

 rijden naar huis om sneakers op te 

 halen. Een hele dag op trouwschoenen 

 is best een opgave kan ik je vertellen!

>  Speeches en stukjes. Je houdt er van 

 of niet. Wij vonden het erg leuk dat 

 mensen zoveel moeite voor ons hebben 

 gedaan, maar wilden ook vooral genieten 

 zonder tussenkomst van speeches en 

 stukjes. Deze hebben wij daarom laten 

 inplannen overdag.

>  Op onze trouwdag waren wij zo 

 gelukkig dat ook onze opa’s en oma’s 

 aanwezig konden zijn. Vergeet niet dat 

 deze mensen vaak al wat ouder zijn 

 en wellicht wat minder mobiel. 

 Bespreek daarom vooraf af wie er wat 

 extra zorg aan hen geeft. Hoe lief ze 

 ook zijn, je hebt op je trouwdag niet 

 altijd tijd om hier zelf voor te zorgen.

>  Over tijd gesproken… plan ook vooral 

 rustmoment in op de dag. Zo heb je 

 tijd voor elkaar en je familie en 

 vrienden, maar geeft je ook de 

 gelegenheid om even te laten bezinken 

 wat er allemaal is gebeurd. Je bent 

 getrouwd!

Al met al weer veel adviezen en ideeën, je kunt 

op zoveel manieren invulling geven aan die ene 

dag. Het belangrijkste is dat het jullie dag is!

 

Groeten Tom

Nog even wat insider-tips van onze 
getrouwde collega Tom :)

Comfortabele     schoenen :)
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F AQ
Hoeveel personen passen er op de steiger?
Er kunnen maximaal 60 gasten plaatsnemen 
op de steiger.

Wat nou als het regent?
Er is altijd een plan B! De ceremonie vindt 
plaats in onze Tuinkamer en ook voor de 
overige momenten vinden we de juiste locatie 
die past bij jullie wensen!

Mogen wij onze eigen taart aanleveren?
Ja dat mag! Wij brengen jullie graag in 
contact met de beste leveranciers in de regio.

Is eigen catering mogelijk?
Nee dit is helaas niet mogelijk. 

Tot hoe laat mag er gefeest worden?
Om 01.00 uur doen wij de lampen uit en is 
het tijd om moe maar voldaan naar bed te 
gaan.

Wat houdt ‘Hollands assortiment’ in?
We hebben het hier over de drankjes die op jullie 
trouwdag geschonken worden. Het betreft een selectie 
van de meest gangbare drankjes. Frisdranken, 
(alcholvrij) bier, rode- witte en rosé huiswijn, jenever, 
water, koffie en thee.

Uitbreiden met sterk alcoholische dranken of speciaal 
bieren is uiteraard ook mogelijk.

Wie regelt het burgerlijk huwelijk?
Jullie dienen zelf je huwelijksdatum vast te leggen bij 
de gemeente Putten. Meer informatie vind je op 
www.putten.nl/trouwen

Kom vrijblijvend langs. Stuur een email met jouw 
gegevens naar sabine.renes@postillionhotels.com 
dan neem ik contact met jou op.


