And so...

the adventure begins
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Int roductie
Wow, jullie gaan trouwen! Wat leuk dat wij jullie voor deze mooie dag
mogen inspireren. In deze brochure geven wij je een kijkje in onze
mogelijkheden voor o.a. de ceremonie, het moment om te proosten,
een feestelijk diner of juist die toffe beach-BBQ. Daarnaast benoemen
we de opties voor eventuele aankleding – denk aan betoverende
bloemen & trendy tafeldecoratie – en alle andere mogelijke opties.
Hebben jullie bijvoorbeeld al nagedacht over de give-aways?
Of misschien een heuse photo booth? Wellicht is het er nog niet van
gekomen. Well… no worries, we got this!

FROM I DO TO…
Als het zover is, hoe ziet de dag er dan uiteindelijk uit? Heel simpel –
precies zoals jullie dat willen. We denken graag van begin tot eind mee
in al jullie wensen. Elke liefde is uniek en behoort een exclusief feestje te
krijgen. Jullie kunnen de dag en de organisatie van begin tot eind aan
ons uit handen geven, maar we werken ook graag samen met jullie
eigen wedding planner en/of ceremoniemeester. Voorop staat dat
we een dag willen voorzorgen die volledig past bij wie jullie zijn. Deze
brochure geeft jullie inspiratie en we lichten een klein tipje van de sluier
(yes, punintented!) van onze visie op. Vanuit hieruit bouwen we graag
samen met veel liefde aan jullie grote dag.

Door de veelzijdigheid van Dekker Zoetermeer en haar faciliteiten
kunnen we op een groot aantal wensen inspelen. Zo hebben we
diverse zalen waar de ceremonie kan plaatsvinden, maar bieden
we ook de optie om – afhankelijk van het weer – buiten op het strand
te trouwen. Een diner kan in de vorm van een sit-down diner, maar
ook als informeel walking dinner of relaxte BBQ. In aankleding zijn de
opties eindeloos, maar we zijn gespecialiseerd in een aantal thema’s
waarover jullie in deze brochure meer kunnen vinden.

Pssst! Wist je dat onze locatie door Gemeente Zoetermeer
is erkend als “Huis der Gemeente”? Dit betekent dat jullie

Bij slecht weer of in periodes van het jaar dat het strand niet geopend
is, is het mogelijk om in één van onze zalen te trouwen. De perfectie
optie is een combinatie van onze Meranti – Iroko – Merbau, drie
aaneengeschakelde zalen waarvan de toegangswand geheel open
kan en jullie adembenemend uitzicht op het Dekkermeer geeft.

op onze locatie in het huwelijk kunnen treden en de hele
dag onze gast kunnen zijn. Vinden we leuk!

5

Beach wedding
Life is better in flip flops. Stiekem áltijd ons motto, maar natuurlijk
helemaal tijdens een strandbruiloft!

De BBQ en beach bar kunnen ook uitgebreid worden met diverse
andere food stations, van pizza & pasta stand tot fruit de mer corner en
oldskool barista truck.

De ceremonie kan plaatsvinden op het gras, het strand of terras.
We rollen de witte loper uit waarover jullie aan komen lopen richting
de trouwboog, die ingestoken is met witte bloemen en zacht wapperend lint. De wind zorgt voor een aangenaam briesje. Mooie
worden van jullie loved ones zorgen voor een persoonlijke touch
en leiden uiteindelijk tot het moment suprême, het ja-woord!

Om ons motto geheel door te trekken krijgen jullie gasten een paar
witte flip-flops. Handig voor de dames om de hakken te wisselen tijdens
de ceremonie op het strand of bij pijnlijke voeten aan het einde van de
avond... ‘when your feet get sore, grab a pair and dance some more!’.

Bij het strand hoort een BBQ. Die hebben we en… wat voor één! Onze
bijna drie meter langer BBQ smoker zal jullie gasten zeker niet ontgaan.
Onze Chef serveert in hoog tempo de mooiste gerechtjes, van juicy
burgers tot broodjes pulled pork en smokey ribs. Vanzelfsprekend aangevuld met gepofte aardappels, geroosterde maiskolf, lekkere salades
en warme broden met dips. Onze beach boys lopen rond om de gasten te voorzien van een ijskoud biertje of een mooi glas rosé. Natuurlijk
reikt het assortiment dranken veel verder dan dat en serveren wij ook
op wens van de gast de dranken uit. Gaan jullie al watertanden?

Trouwen op het strand is mogelijk van maart t/m september.
Ook in deze maanden houden we, ondanks dat we altijd
optimistisch blijven, rekening met een ‘slecht weer scenario’.
Dit houdt in dat er ook altijd ruimte is om binnen te trouwen
en/of het feest voort te zetten.
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Food and beverage
Een perfecte optie is onze stand met homemade lemonades en ice
tea’s. Een andere handige optie zijn onze beer-barrels, gevuld met
flesjes (speciaal)bier en een flinke plens ijs zodat alles goed koud blijft.
Ze zeggen wel gekscherend ‘happy wife, happy life’ (zie ook: gin tonic,
anyone?), maar hiermee is het ook ‘happy hubby’!

DRINKS
PROOST!
Jullie zijn getrouwd en daar moet op geproost worden! Dit kan op
elk gewenst moment – direct na de ceremonie, maar ook tijdens of
na het diner. Met een fijne bubbel of juist met een mooi alcoholvrij
alternatief.

GIN & TONIC, ANYONE?
Wat is er nu fijner dan de zon op je bol en een perfecte gin & tonic
in je hand? Deze optie kan opgenomen in een arrangement met
uitkoop, maar jullie kunnen er ook voor kiezen om een ‘G&T uurtje’
in te lassen.

DO IT YOSELF
Vanzelfsprekend worden de dranken aan jullie gasten uitgeserveerd,
maar sóms is het fijn als gasten zelf ook even iets kunnen pakken.
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Food and beverage
Ook het informele walking dinner is nog altijd razend populair.
Hierbij lopen zowel de gasten als de bediening rond en serveren
we warme en koude appetizers. Voor grote gezelschappen hebben
naast de eerdergenoemde Meranti – Iroko – Merbau ook nog een
aparte dinerzaal beschikbaar. Deze doet daarnaast ook formidabel
dienst als feestzaal.

FOOD
ZOET
Gaan jullie voor een klassieke bruidstaart of mogen wij heuse Sweet Table
voor jullie bouwen? Een Sweet Table kunnen wij geheel voor jullie verzorgen, rekening houdend met wensen, budget of (kleur)thema. Het maken
van bruidstaarten besteden wij uit aan specialisten. Indien gewenst kunnen wij jullie adviseren over wie voor ons de ‘kersjes op de taart’ in deze
branche zijn. Indien jullie zelf een bakkerij daarvoor uitgekozen hebben,
kunnen wij het logistieke traject (levering e.d.) van jullie overnemen.

Voor de invulling van de gerechten draagt onze Chef, op basis van
jullie wensen, een aantal suggesties aan. Zo krijgen jullie meer gedetailleerd inzicht en kunnen jullie uiteindelijk een keuze maken.
Zijn er kids bij? Voor hen kleden we een eigen tafel aan, geheel met
passende gerechten en leuk vertier. Kunnen ze toch niet helemaal stil
zitten, dan begeleid onze bediening hen naar de kids playground en
dan heb je – letterlijk – geen kind aan hen.

BITES
Van een hete bitterbal net uit het vet tot luxe canapés, wat jullie willen.
Uiteraard ook afhankelijk van het tijdstip dat jullie trouwen, de taart
aansnijden en de lunch of het diner willen laten beginnen. Zullen we
samen sparren voor een passende keuze bij jullie dag?

MIDNIGHT SNACK
Van al dat dansen krijgt men trek! Wie lust er dan niet een lekker
frietje met mayonaise of een stokje saté met pindasaus? Of gewoon
een ordinaire bitterbal is natuurlijk ook een optie! Rond middernacht
lopen onze meisjes met belly trays een ronde om jullie gasten van
een laatste versnapering te voorzien.

LUNCH & DINER
Zoals eerder genoemd is Dekker Zoetermeer veelzijdig in haar opties
en ook voor de lunch en/of het diner is dit van toepassing. Sit-down
(uitgeserveerd) of in buffetvorm, een BBQ buiten op het strand bij
Sweet Lake Italy of juist dineren bij kaarslicht in Restaurant Elephant.
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Styling
We LOVE doing your deco! Onze handen kriebelen nu al en ons hoofd
loopt over van de goede ideeën. Voor jullie gemak hebben we deze
samengebundeld in een aantal stijl-opties. Hierin verzorgen we de bloemen in de trouwboog, de tafelstukken en bij de ceremonie. Natuurlijk
blijft het niet hierbij en trekken we het door in de decoratie op tafel,
kaarsen, kussens en meer.

2 COLOURFUL TREASURE

1 WHITE JUNGLE

3 PASTEL LOVE

Natuurlijke materialen en neutrale kleuren. Denk aan jute, houttinten
en natuurlijk het populaire eucalyptusblad in de tafelstukken.
De jungle is een beetje robuust, dus in de aankleding brengen we ook
wat industriële elementen aan. Lief versus stoer kunnen we wel zeggen.

Helemaal on trend zijn pasteltinten en dat gaat veel verder dan alleen
mooie bloemstukken. Onze fave voor dit thema is de hortensia in wit en
lila, maar ook pioenrozen mogen niet ontbreken. Roségouden ballonnen
en accessoires en je aankleding voor een super classy bruiloft is een feit.

Kleurrijk, máár met klasse. Een geraffineerde keuze met een edgy randje,
die perfect past bij een festival-stijl bruiloft op het strand, maar stiekem
ook goed te combineren is met herfstige bruiloft. Denk aan (oker)geel,
wijnrood, aubergine en veel (donker)groen. Een waar kleurenpallet dat
je bruiloft eruit doet springen ten opzichte van alle anderen.
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More fun
TAKE A TREAT
Hebben jullie gekozen voor de Sweet Table? Laat deze zoete gangmaker dan op meerdere plekken terugkomen en geef de gasten aan
het einde van de dag of avond de optie om zelf een zakje met lekkers
te scheppen. We plaatsen mooie candy jars gevuld met snoepgoed in
jullie (kleur)thema. Natuurlijk zullen de mint-to-be pepermuntjes hier niet
ontbreken!

GIVE-AWAYS
Om je gasten te bedanken voor hun aanwezigheid én om ze thuis nog
even na te laten genieten, is het leuk om ze een klein aandenken mee
te geven. Dit kan in de vorm van een vooraf gevulde goodie bag,
maar we kunnen ook een give-away table creëren waarbij de gasten
zelf hun give-away kunnen samenstellen. Hieronder slechts een kleine
greep uit de opties die wij kunnen verzorgen. Vanzelfsprekend voorzien
van een persoonlijke touch door een link met jullie achtergrond, het
(kleur)thema of het aanhouden van de huisstijl op de thank-you-notes!

GUEST MESSAGES

KATERWATER
Om de day-after óók nog leuk te maken! Gepersonaliseerd met jullie
naam en de datum van de mooiste dag. Een aspirientje eraan voor
degene die echt heftig gefeest hebben (jullie zelf?) en je gasten
kunnen er weer tegenaan. Kun je bijvoorbeeld ook nog gezamenlijk
leuk lunchen – of de borrel doorzetten – de volgende dag!

BUILDING MEMORIES
Natuurlijk willen jullie geen standaard gastenboek, dus zetten we een
Jenga toren neer zodat de gasten op een eigen blokje een korte
boodschap, een mooie quote of een stukje advies voor een goed,
gelukkig en gebalanceerd (ha!) huwelijk kunnen schrijven.

LET LOVE GROW
Jullie liefde blijft bloeien, ook na bruiloft! Laat je gasten dit weten door
een klein plantje – bijvoorbeeld een mini-cactus (hip én onderhouds-

PHOTO STAND
Om ervoor te zorgen dat je geen enkel belangrijk moment mist, is het
raadzaam om de mooiste dag op beeld vast te laten leggen. Nog
leuker is het als dit niet alleen door één vast iemand wordt gedaan,
maar ook door de gasten zelf. Wij leggen de polaroidcamera, wat kekke wedding props en een prikbord met punaises klaar en dan komt dit
helemaal goed!

vriendelijk) – aan je give-away toe te voegen. Of, als één van jullie
een echte keukenprins(es) is, één van je favorieten kruiden, eventueel
als zaadjes om zelf nog te planten. Of misschien één van de bloemen
die verwerkt is in het bruidsboeket? Opties genoeg, wij assisteren jullie
graag bij de keuze.
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Let 's save up
DRINKS
Prosecco				€ 4,50
Champagne				€ 7,50
Alcoholvrije cocktail			
€ 3,50
Uitkoop dranken - 2 uur, v.a. 		
€ 12,50
Dranken op nacalculatie, v.a.
€ 2,75
ZOET
Bruidstaart p.p., v.a.			
Cupcake p.s., v.a.			
Sweet table, v.a.			
Taartservice p.p.			

€ 3,50
€ 2,50
€ 150,00
€ 1,75		

BITES & SNACKS
Bitterballen, 6 st.			
Luxe canapé p.s., v.a.			
Midnight-snack, v.a.			

€ 4,50
€ 3,50
€ 3,50

LUNCH
Sit-down twee gangen, v.a.		
Sit-down drie gangen, v.a.		
Sit-down vier gangen, v.a.		
Lunchbuffet, v.a. 			

€ 17,50
€ 22,50
€ 29,50
€ 29,50

DINER
Sit-down twee gangen, v.a.		
€ 26,50
Sit-down drie gangen, v.a.		
€ 32,50
Sit-down vier gangen, v.a.		
€ 39,50
Dinerbuffet, v.a.			
€ 29,50
Walking dinner, v.a.			
€ 35,00
BBQ, v.a.				€ 35,00
Festival-style food stations		
Op aanvraag		

BLOEMEN & DECO
White Jungle package		
Colorful Treasure package		
Pastel Love package			

LOCATIE & ZAALHUUR
Basiskosten locatie, v.a.		
€ 750,00 - incl. zaal- of locatiehuur,
					opbouw en bodekosten
Sweet Lake Italy exclusief 		
€ 10.000 - F&B besteding

€ 425,00
€ 550,00
€ 675,00

GIVE AWAYS
Guest goodie bag - 3 items, v.a.
Let love grow, v.a.			
Katerwater, v.a.			
Take a treat, v.a.			

€ 7,50
€ 4,50
€ 1,50
€ 2,50

GUEST MESSAGES
Building memories			
Polaroid wall incl. 100 foto’s		

€ 25,00
€ 150,00

ENTERTAINMENT
DJ					Op aanvraag
Band					Op aanvraag
Technische begeleiding 		
Op aanvraag
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Algemene voorwaarden
• O
 p al onze overeenkomsten en reserveringen zijn de Uniforme
Voorwaarden Federatie Horeca, gedeponeerd bij de
Arrondissementsrechtbank, de Kamer van Koophandel en de
Fabrieken te ’s-Gravenhage van toepassing. Deze zijn op aanvraag
te verkrijgen.
• Alle prijzen in deze brochures zijn inclusief btw, tenzij anders vermeld.
• A
 lle prijzen die genoemd zijn in deze brochure zijn onder voorbehoud van prijsverhogingen.
• D
 ekker Zoetermeer Sport, Party & Conferentiecentrum aanvaardt
geen aansprakelijkheid voor vermissing van en/of beschadiging aan
materialen, apparatuur en andere eigendommen die door u
in onze accommodatie zijn geplaatst of die u heeft laten plaatsen.
• A
 nnuleringen dienen schriftelijk te geschieden. Voor de eventuele
kosten verwijzen wij u naar de Algemene Voorwaarden van de
Uniforme Voorwaarden Horeca.
• V
 oor onze particuliere bijeenkomsten vragen wij een aanbetaling van 75%. Deze dient voorafgaand aan uw evenement
te zijn voldaan.
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Let 's say I do!
DEKKER ZOETERMEER
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