HUWELIJK
ARRANGEMENTEN
Voor een onvergetelijke huwelijksdag

2022 - 2023

‘ Trouwlocatie STUDIO 19c is verrassend en puur met prachtige bloemdecoraties’
Dolf en Annemiek, Culemborg

Met een gastvrij welkom!
Allereerst van harte gefeliciteerd met uw voorgenomen huwelijk!
Trouw- en feestlocatie STUDIO 19c 'De locatie voor een bijzondere beleving'
De meest verrassende en inspirerende trouwlocatie van Midden Nederland, in regio Utrecht.
Puur, intiem en onbezorgd genieten midden tussen de fruitbomen. Wij ontvangen u graag in
een sfeervolle ambiance, rijkelijk gevuld met verse en unieke bloemdecoraties. De gehele locatie is
exclusief te reserveren, alleen voor u en uw gasten! Onze romantische en trendy ambiance
nodigt uit voor een liefdevolle en overtuigende ‘JA’.
Beleef uw huwelijksceremonie en receptie buiten in de openlucht en in een natuurlijke en landelijke
omgeving. Wij bieden u zowel prachtige binnen- als buitengelegenheden. Uw wensen staan centraal
en wij denken graag met u mee in verschillende wensen, stijlen en sferen. Aanvullend verzorgen wij
ludiek entertainment en culinaire en verrassende catering naar keuze.
Wij werken samen met professionele partners op het gebied van catering en entertainment.
Laat u verrassen op deze unieke en prachtige binnen- en buitenlocatie met uitzicht op de boomgaard.
Gelegen in het midden van het land, met een goede bereikbaarheid en royale eigen parkeergelegenheid.
In deze brochure kunt u meer informatie vinden over onze mogelijkheden en tarieven
onderverdeeld in:
•
•
•

Locatie - Huwelijksceremonie
Walking Dinner - Thema Buffet - BBQ de Luxe
Receptie - Borrel - Feest

Locatie@studio19c.nl
STUDIO 19c Trouw- en Feestlocatie
De locatie voor een bijzondere beleving!
.
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‘STUDIO 19c is een fantastische binnen- en buitenlocatie tussen de fruitbomen’
Walter en Karin, Houten

Trouw- en feestlocatie STUDIO 19c bestaat uit 2 prachtige zalen en een tuinserre, met ieder een
bijzondere sfeer en rijkelijk gevuld met unieke bloemdecoraties. De Bloemzaal en de Fruitzaal kunnen
zowel afzonderlijk en als één grote ruimte worden gebruikt. Omringd met prachtige tuinen en terrassen
met vrij uitzicht op de fruitbomen. Deze prachtige ambiance is alleen exclusief te reserveren, aanvullend
met ludiek entertainment en/of heerlijke catering naar keuze. Ambachtelijk en puur. Beleef het verschil!
Max. Capaciteit
Bloemzaal + entree
Fruitzaal
Tuinserre

m2
120
60
30

Receptie
100
20
--

(Walking) Dinner
80
20
--

Feest
100
20
--

Puur en exclusief. De gehele locatie beschikbaar, alleen voor u en uw gasten!
Bij een reservering staat de gehele locatie met onderstaande toebehoren tot uw beschikking.
U bent van harte welkom om te komen sfeer proeven op onze verrassende en veelzijdige toplocatie.
Met een gastvrij welkom | Inclusief:
• Ontvangst door de gastvrouw en zij fungeert tevens als aanspreekpunt
• Rijkelijk gevuld met prachtige verse en unieke bloemdecoraties, zowel binnen als buiten
• Royale eigen parkeergelegenheid | Gratis parkeren
• Gebruik van de Bloemzaal, de Fruitzaal en de Tuinserre
De sfeervol ingerichte Bloemzaal | Inclusief
•
Beamer | Aansluiting VGA en HDMI
• Wifi
• Geluid- en muziekapparatuur
• Bar en keukenblok
• Uitzicht op diverse tuinen, terrassen en de boomgaard
De trendy Fruitzaal | Inclusief
• Een open keuken | Live Cooking
• Wifi
• Sfeervolle haard
• Openslaande deuren naar het terras
• Uitzicht op diverse tuinen, terrassen en boomgaard
.
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‘Een onvergetelijke huwelijksdag met uitstekende en enthousiaste bediening'
Peter en Danique, IJsselstein

Food - Drinks - Entertainment
Maak van uw JA - woord een romantisch en onvergetelijk moment!
Walking Dinner - Thema Buffet - BBQ de Luxe
Uiteraard kunnen wij u voorzien van de nodige culinaire hoogstandjes. Of het nu gaat om
een Walking Dinner of een verrassend Buffet, BBQ of een 3 tot 6 gangenmenu, wij laten u graag
genieten van al het moois en lekkers wat de regio in de Kromme Rijnstreek te bieden heeft.
Feestelijke en speciale arrangementen | Onbezorgd genieten tussen de fruitbomen
Voor een fantastische en intieme huwelijksdag bent u bij ons op het juiste adres. Wij zorgen
ervoor dat u nergens omkijken naar heeft. Wij ontzorgen u en uw gasten met veel passie en plezier.
Als een bijzonder moment een waardevolle herinnering verdient
Graag denken wij met u mee in het creëren van verrassende sfeerbelevingen. Met onze ruime kennis
en ervaring op het gebied van food en entertainment, bieden wij u een groot scala aan thema's en
activiteiten om van uw huwelijksdag iets heel bijzonders te maken. Het perfect combineren van sfeer,
food, muziek, kunst, decoratie en entertainment is de basis van waaruit wij werken.

Ludiek entertainment
Aanvullend entertainment op uw huwelijksdag. Hieronder volgt een greep uit onze mogelijkheden:
•
•
•
•

Laat uw trouwringen aanvliegen door de bekendste zeearend (Harley) van Nederland
Trucagefoto(graaf) voor een blijvende herinnering en als bedankje voor uw gasten
Crazy Casino. Een tafel gevuld met magie, humor, geluk en wijsheid zorgt voor veel hilariteit
Van een swingende DJ tot diverse genres live muziek

Mogelijkheden, tarieven en algemene voorwaarden
Aanvullende informatie is op aanvraag. Op al onze producten en diensten zijn de algemene
voorwaarden van toepassing. Maak een afspraak en wij maken met plezier een passend voorstel.

.
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‘De culinaire invulling met de bijpassende wijnen waren een perfecte match’
Victor en Claire, Zeist

Tarieven 2022 – 2023
•
•
•

Inclusief btw
Locatie STUDIO 19c biedt u exclusiviteit
De arrangementen zijn exclusief locatiehuur

Trouw- en Feestlocatie STUDIO 19c
Locatie

Tarieven €

Inclusief

Huwelijksceremonie
Receptie - Borrel - Feest

Trouwlocatie
STUDIO 19c

Kom sfeer proeven & genieten
Ervaar een gastvrij welkom!

Maandag t/m Zondag

€ 1.450,00

Exclusiviteit

Welkom & Onbezorgd genieten!
Exclusiviteit; de gehele locatie
alleen voor u en uw gasten! Wij
bieden u diverse en
onvergetelijke sfeerbelevingen
op één locatie. Zowel binnen als
buiten, rijkelijk gevuld met
prachtige en verse
bloemdecoraties. Verrassend en
uniek. Beleef het verschil....

De gehele locatie is alleen
exclusief te reserveren

Openingstijden
10.00 tot 01.00 uur

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Gastvrouw en bediening
Prachtige binnen- en buitenmogelijkheden
2 Sfeervolle feestzalen + Tuinserre
Beamer + projectiewand |VGA + HDMI
Wifi
Muziekapparatuur
Bar en keukenfaciliteiten
Inspirerende tuinen en div. terrassen
Uitzicht op de boomgaarden
Unieke en verse bloemdecoraties
Royale eigen parkeergelegenheid | Gratis parkeren

Exclusief | gemeentelijke leges,
deze moeten rechtstreeks aan
de gemeente Houten worden
voldaan.

Huwelijks-Arrangement

Op basis van uw wensen en
budget maken wij graag een
passend voorstel.

.
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'De amuses waren bijzonder smaakvol & rijkelijk en feestelijk gedecoreerd’
Roelof en Suzanne, Utrecht

Ontvangst - Receptie - Borrel - Diner - Feest
Arrangementen

Tarieven p.p.

Ontvangst met koffie/thee
Met zoete lekkernijen

€ 7,50

Open bar | Inclusief

€ 6,75 | per uur

•
•
•

Onbeperkt koffie/thee,
frisdrank, div. sappen, wijnen,
rosé en tapbier.
Karaffen citroenwater &
verse munt
Luxe tafelgarnituur | Nootjes
en luxe zoutjes

Receptie | Open bar | 1.5 uur

'Onbezorgd genieten midden tussen de
fruitbomen, met uitstekende
bediening en prachtige bloemdecoraties'
Alle arrangementen | Inclusief

€ 17,50

•
•
•
•
•
•

Inclusief 2 feestelijke amuses

Diner |Foodbeleving |

De gehele locatie alleen voor u en uw gasten
Gastvrouw bij ontvangst
Allround bediening
Feestelijke ambiance | Met binnen- en buitenmogelijkheden
Verse en unieke bloemdecoraties | Zowel binnen als buiten
Gratis parkeergelegenheid

Alle arrangementen | Exclusief
•

Locatiehuur € 1.450,00

•

Live Cooking is een verrassende foodbeleving met feestelijke

v.a. € 39,50

Walking Dinner - Thema Buffet of
Luxe BBQ | Invulling in overleg

Avondfeest de Luxe | Inclusief
Onbeperkt drank & Live Cooking
•
•
•

Karaffen citroenwater &
verse munt
Tafelgarnituur | Nootjes en luxe
zoutjes
Heerlijke hapjes | In overleg

€ 42,50 | 4 uur
verlenging is mogelijk
€ 3,50 | 0.5 uur

amuses. Miss Cuisine maakt in het zicht van de gasten, heerlijke
en culinaire hapjes | 5 stuks p.p. Beleef en proef het verschil..!

Optioneel
Feestelijke Bubbel

v.a. € 5,50

Petit Four

€ 3,25

Gemengd Gebak de Luxe

€ 3,75

Droge Prosecco Frizzante | Cava | Champagne

Met een persoonlijk logo | Meerprijs € 0,75 per stuk

Bruidstaart | Op aanvraag
Late Night Snack & Live Cooking
Late Night Snack

v.a. € 5,50

Kindertarief | Leeftijd 3 - 12 jaar

v.a. € 3,50 per uur

•
•
•

Mini hamburger buffet met diverse toppings
Huisgemaakte pizza van zoet tot pikant | Buffetvorm
Broodje shoarma of warme beenham

Inclusief een kindertafel gevuld met Limo & Lekkers
Aangevuld met ludiek entertainment | Op aanvraag

.
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‘STUDIO 19c ...Als een bijzonder moment een waardevolle herinnering verdient’
Gerard en Sophie, Haarlem

Locatie STUDIO 19c werkt vanuit professie, persoonlijkheid & passie!
Inmiddels hebben wij een uitstekende naamsbekendheid opgebouwd en dat waarderen wij zeer. Wij
doen onze uiterste best om onze hoge staat van dienstverlening te handhaven en verder uit te bouwen.

Top 10 | Waarom bruidsparen kiezen voor Trouw- en Feestlocatie STUDIO 19c
1 Persoonlijke benadering, vertrouwen en plezierige samenwerking. Zeer gastvrij en flexibel.
2 Exclusief voor u en uw gasten. Geen hinder van derden of onbekende feestgangers op uw trouwfeest.
3 Op uw huwelijksdag zal onze gastvrouw u en uw gasten ontvangen en ontzorgen.
4 Prachtige verse bloemdecoraties. Een fantastische, intieme ambiance om uw gasten mee te verrassen.
5 Een bijzondere en veelzijdige binnen- en buitenlocatie en alles is perfect verzorgd en stijlvol ingericht.
6 Genieten van de verschillende en onvergetelijke sfeerbelevingen op één locatie.
7 Voor ieders wens en budget hebben wij een passende cateraar. Van traditioneel tot culinair.
8 Wij werken samen met een enthousiast team en verlenen uitstekende service en bediening.
9 Goed bereikbaar en centraal gelegen in het midden van het land, op geringe afstand van Utrecht.
10 Voorzien van eigen parkeergelegenheid en gratis parkeren.

Van harte welkom om te komen sfeer proeven & genieten. Ontdek en beleef het verschil..!
Maak een afspraak voor een vrijblijvende rondleiding en persoonlijke kennismaking. Wij vertalen al uw
wensen in onze mogelijkheden. Wij kijken uit naar uw komst en maken met plezier voor u een passend
voorstel. Samen met u gaan we voor een verrassende en waardevolle beleving. Graag tot ziens!
Marlies van Wijngaarden
Ton van Jaarsveld
Creative Owners & Inspirators

06 - 106 74 162

Miriam van Gardingen
Sales & Event Manager

06 - 250 14 933

Locatie@studio19c.nl
STUDIO 19c Trouw- en Eventlocatie
De locatie voor een bijzondere beleving!

.

WWW.STUDIO19c.nl | Pothuizerweg 19c | Schalkwijk |06 - 106 74 162 | locatie@studio19c.nl

