
Algemene Voorwaarden 2023/2024

Huwelijksvoltrekking en partnerschapsregistratie op Landgoed Kasteel Geldrop

1. Contact. Landgoed Kasteel Geldrop is eigendom van Stichting Landgoed Kasteel Geldrop. Dinsdag t/m
vrijdag is het kantoor geopend tussen 9.00 en 17.00 uur, telefoon 040 2801230. Email:
stichtingkasteelgeldrop@gmail.com

2. Reservering. Uw huwelijksvoltrekking regelt de burgerlijke stand van de gemeente Geldrop-Mierlo. Om
te trouwen op Landgoed Kasteel Geldrop dient u eerst contact op te nemen met het kantoor van Kasteel
Geldrop, om uw huwelijksdatum en tijd te reserveren. Zie www.kasteelgeldrop.nl voor meer informatie
over het reserveren.

3. Buiten trouwen. Dit kunt u aangeven op het invulformulier op onze site. Als alternatieve locatie voor als
het regent kunt u de Trouwzaal of de Kasteelhoeve aan geven. De organisatie van het buiten trouwen is in
handen van de Kasteelhoeve. U dient zelf met hen contact op te nemen.

4. Tijden en duur. Tien minuten voor uw huwelijksvoltrekking, die altijd op het hele uur dient te vallen,
kunt u het kasteel betreden. Een huwelijksvoltrekking duurt doorgaans ongeveer 25 minuten. U dient 40
minuten na de geplande aanvang van de huwelijksvoltrekking de Trouwzaal en de buitenplaats voor het
kasteel vrij te maken.

5. Parkeren. Drie parkeervergunningen worden door de gemeente Geldrop-Mierlo verstrekt om te parkeren
naast het kasteel. Deze vergunning is geldig voor de tijden genoemd bij punt 4 en dient achter de voorruit
van de auto’s te worden gelegd. Meerdere auto´s zijn niet toegestaan in het park. De overige auto´s kan
men parkeren op het parkeerterrein aan de Helze.

6. Aantal Aanwezigen. In de Trouwzaal zijn 32 zitplaatsen voor de genodigden. Daarnaast kunnen er
maximaal 60 mensen staan tijdens de huwelijksvoltrekking. In overleg met de beheerder is het mogelijk
om extra stoelen bij te zetten. Hiervoor worden € 50,- in rekening gebracht.

7. Muziek. In de Trouwzaal staat gratis een draagbare CD-speler en een JBL-XTREME bluetooth speaker
ter beschikking. De CD-speler is alleen geschikt voor normale CD’s of CD-R.
Een gestemde vleugel (Steinway) kan worden gehuurd en staat in de aangrenzende kamer. Het plaatsen
van eigen versterking en/of instrumenten kan vooraf in overleg met de beheerder worden besproken.

8. Versiering. De Trouwzaal en de hal zijn gedecoreerd met verse bloemdecoraties.
Het ophangen van slingers e.d. is niet toegestaan. Wel kunnen ballonnen aan de trouwstoelen worden
geknoopt

9. Strooien. Het strooien van rijst, confetti, bloemblaadjes en ander strooigoed is niet toegestaan. Een
alternatief is om bellenblaas te gebruiken wat uitsluitend buiten gebruikt mag worden. Het loslaten van
ballonnen is alleen toegestaan op het gazon aan de andere zijde van het kasteel (zuidkant), i.v.m. het
verstrikt raken van ballonnen in de bomen.

10. Fotoreportages. Bruidsfotoreportages in het kasteel zijn in overleg mogelijk. U kunt dan anderhalf uur
gebruik maken van het kasteel. De locatiehuur bedraagt € 125. Reserveren is noodzakelijk omdat er
partijen in het kasteel kunnen plaatsvinden, waardoor een reportage binnen niet mogelijk is.

11. Betaling. Na het vastleggen van een definitieve huwelijksdatum (per mail), ontvangt u digitaal een
verzoek tot betaling van de locatiekosten en een factuur van de Gemeente Geldrop-Mierlo voor de leges.
Als u de locatiekosten binnen de gestelde betalingstermijn in één keer voldoet, rekent het kasteel geen
administratiekosten. U kunt ook kiezen om een aanbetaling van 50% van de locatiekosten over te maken.
Uiterlijk 2 maanden voor uw huwelijksvoltrekking dient de resterende 50% overgemaakt te zijn. Hiervoor
rekent het kasteel € 10 administratiekosten extra.

12. Annulering.Mocht u de geplande huwelijksvoltrekking willen annuleren, krijgt u tot 2 maanden voor de
huwelijksdatum 50 % van de locatiekosten terug van het kasteel. Daarna zijn geen locatiekosten meer
terug te vragen. M.b.t. de leges van de gemeente: bij annulering betaalt u kosten aan de gemeente.

http://www.kasteelgeldrop.nl
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