


Het Grechthuis en Karnhuis zijn beide prachtige ruimtes om een bruiloft te vieren. 
Het Grechthuis is omgeven door een grasveld waar je ook buiten kunt trouwen met een 
prachtig landelijk uitzicht over de weilanden. 

Het Karnhuis is de grootste zaal van deze twee. Het heeft een mooi terras aan de zijkant, 
en leent zich uitstekend voor een avondfeest met live-muziek of een DJ. 
Beide ruimtes beschikken over een eigen bar, zijn rolstoeltoegankelijk en kunnen naar wens 
worden ingericht. Hieronder staat de maximale capaciteit voor elke indeling.

Grechthuis
• Ceremonie 65 personen
• Zittend diner 42 personen
•  Diner in receptie opstelling 

(mix van zitjes en statafels) 65 personen
• Receptie 70 personen
• Feest 85 personen

Karnhuis
• Ceremonie 170 personen
• Zittend diner 90 personen
•  Diner in receptie opstelling 

(mix van zitjes en statafels) 200 personen
• Receptie 200 personen
• Feest 200 personen

Van harte gefeliciteerd, 
jullie gaan trouwen!

Voor jullie ligt de trouwbrochure van Boerderij 
De Boerinn; bedoeld om jullie te inspireren en van 
allerlei informatie te voorzien. 

Boerderij De Boerinn is een officiele trouwlocatie. 
Mede daardoor kun je bij ons terecht voor een 
compleet verzorgde bruiloft. Houden jullie van een 
ongedwongen festivalsfeer, met foodtrucks en een 
swingend of akoestisch bandje? Of gaan jullie voor een 
kleine romantische ceremonie, een heerlijk barbecue-
buffet en een spetterend avondfeest met een DJ? 
Na afloop van het feest kun je blijven overnachten 
op onze camping. Of boek een luxe Safaritent, 
volledig ingericht met eigen sanitaire voorzieningen.

Wat jullie wensen ook zijn; onze locatie biedt vele 
mogelijkheden en heeft de perfecte setting om de 
dag van jullie dromen te beleven!
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Wij geven jullie graag een voorbeeld van een prachtige bruiloft 
bij ons op de Boerderij met 45 daggasten en 115 avondgasten.  

• 40 volwassenen
• 3 kinderen van 4 t/m 12 jaar 
• 2 kinderen van 0 t/m 3 jaar (gratis)

De daggasten worden ontvangen 
onder de stretchtent of in ‘het Grecht-
huis’ met een kopje koffie/ thee, 
waarna de ceremoniemeester vraagt 
of iedereen plaats wilt nemen. Het 
bruidspaar arriveert. Na een prachtige 
ceremonie met uitzicht over de wei-
landen, volgt de toost met prosecco 
en wordt de bruidstaart aangesneden. 
Er wordt gezellig geborreld met 
verschillende hapjes. Alle drankjes zijn 
af te halen bij de bar en zitten bij 
het arrangement inbegrepen. De foto-
graaf maakt een aantal foto’s met de 
daggasten en het bruidspaar, en zoekt 
daarvoor mooie plekjes op ons ter-
rein, wat overigens gewoon gratis kan! 

Na de gezellige middag wordt het 
barbecuebuffet geopend met een 
prachtige speech over het bruidspaar. 
De sfeer is informeel en iedereen 
haalt iets lekkers van de barbecue en 
het buffet. Wij houden rekening met 
verschillende dieetwensen. Na afloop 
een lekker boerenijsje en koffie/thee 
in een buffetvorm. 

Globale prijsindicatie voor een 
ceremonie, toost, borrel en diner 
voor 45 daggasten: € 4.200,-

Na deze prachtige dag sluiten we af 
met een trouwfeest. De kinderen gaan 
naar huis en we vieren het avondfeest 
met 115 volwassenen.
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14.00 
Ontvangst

18.00 
Diner

16.00 
Borrel & receptie

15.30 
Toost & taart

20.00 
Feest

00.00 
Afscheid

14.30 
Ceremonie

Tijdens het diner is ‘het Karnhuis’ 
al versierd en heeft een gezellige 
band/DJ opgebouwd. De avondgasten 
worden gelijk ontvangen in deze 
ruimte met koffie/ thee en een klein 
gebakje. De daggasten sluiten hierbij 
aan. Het bruidspaar komt de feestzaal 
in en het feest kan beginnen!

Alle gasten kunnen hun drankjes 
bestellen aan de bar, deze zijn bij 
het arrangement inbegrepen. Er wordt 
gedanst op de muziek maar natuurlijk 
ook gezellig buiten gekletst bij het 
kampvuur. Tijdens de avond komen 
allerlei lekkere hapjes voorbij. 
Denk aan bittergarnituur, miniwraps, 

bruschetta’s etc. (dit kan naar wens 
worden ingevuld). De bel gaat voor 
de laatste ronde en dan is het tijd 
om het bruidspaar om 00.00 uur uit 
te zwaaien! 

Globale prijsindicatie trouwfeest 
voor 115 avondgasten: € 5.600,-

Het is mogelijk om een plekje te 
boeken op onze camping. Ook zijn 
er luxe safaritenten te reserveren. 
Deze zijn compleet ingericht en 
hebben eigen sanitaire voorzieningen. 
Sluit de volgende ochtend af met een 
heerlijk ontbijtbuffet, of haal bij de 
receptie je vers gebakken broodjes.



Een sfeervolle trouwdag begint bij de basis...

Om een goede start te maken met de aankleding van jullie 
bruiloft, zorgen wij dat de basis decoratie aanwezig is. 
Hiervoor hoef je niets te doen en – ook niet onbelangrijk – 
niets extra’s te betalen! 

Basis versiering, wat hoort hierbij (gratis) 
• Waxinelichthouders, houten kandelaars met kaarsen,
 vazen en schulpflesjes (exclusief bloemen)
•  Schildersezel met welkomstbord (onbeschreven)
•    Stoelborden bruid en bruidegom
• Festivallampjes buiten

Jullie hebben de vrijheid om de gehuurde ruimtes en 
bijbehorend grasveld naar wens te decoreren. Het tijdstip 
hiervoor is altijd in overleg.

Om jullie op weg te helpen kun je bij ons pakketten
afnemen. De huur van de decoratiepakketten is inclusief
opbouw, schoonmaak en afbouw.

Voor alle decoratie die jullie zelf meenemen geldt dat
die na afloop van het feest weer opgeruimd wordt. Het is 
niet toegestaan om op ons terrein confetti te strooien.
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Alle gasten nemen plaats en op de achtergrond klinkt een 
prachtig nummer... dit is het moment! Jullie gaan het 
ja-woord geven. Met de mooie en functionele items uit dit 
pakket kleden we de ceremonie aan. 

Inhoud ceremoniepakket € 159,50  
•  Houten backdrop
•  Herdershaken in berkenstam en witte lampionnen
•  Houten bankje
•  Spreekgestoelte
•  Tafeltje om de akte te tekenen

Optioneel:
•   De witte klapstoelen zijn los bij te huren. 

Prijs op aanvraag. 

Door mooie bloemen te bestellen bij de bloemist maak je 
het geheel helemaal af. Je kunt bijvoorbeeld een grote vaas 
bloemen in de appelkistjes zetten van de backdrop. 

Het is niet toegestaan om op ons terrein confetti te 
strooien. 
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Basis decoratie 145 euro
De ceremonie kan beginnen...



Trouwbrochure | Boerderij De Boerinn

Versier de locatie naar jullie eigen smaak...

Maak jouw bruiloft helemaal af met de sfeervolle items uit 
ons extra pakket. Ga voor een romantisch gezicht op ons 
buitenterrein door de lampionnen en vuurkorven. De fiets-
kar kun je multifunctioneel inzetten voor bijvoorbeeld het 
aansnijden van de bruidstaart of als cadeautafel.

Inhoud extra pakket € 135,- 
•  6 herdershaken met witte solarlampionnen
•  3 wegwijzers op hooivork
•  2 vuurkorven met 2 manden brandhout 
•  Solarlampionnen in stretchtent  
• Fietskar met appelkratjes, tafelkleed en krijtbordje

Optioneel:
• Strobaal met kleedje (per stuk) € 10
•  Kinderhoek: picknickbank, kleedje, kapla
 en kleurplaten € 45
• Podium maximaal 24 m2  € 198

Het is mogelijk om zelf decoratie te verzorgen of uit te 
besteden aan een weddingstylist. Vraag ons gerust naar 
contactgegevens. 



Boerderij De Boerinn
Mijzijde 6
3471 GM Kamerik
0348 - 401200

info@deboerinn.nl
www.deboerinn.nl
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