
 
 
 
 

 

 



 
 
 
 

 

Graag schetsen wij hoe uw huwelijksdag op het landgoed van Château St. Gerlach eruit zal zien.  

 

Ontvangst 

Wij ontvangen u en uw gasten. Wanneer iedereen compleet is begeleiden wij uw gasten naar de 

ceremonielocatie. 

 

Bij goed weer is het ontvangst mogelijk in de fruitgaard, in de rozentuin of op het château- 

terras. 

 

Bij slecht weer ontvangen wij uw gasten graag op de eerste etage van het château, wanneer 

u met minder dan 90 gasten bent. Indien u meer gasten wenst uit te nodigen is de lobby in 

het St. Gerlach Paviljoen, eventueel in combinatie met de foyer, een mogelijkheid.  

 

Huwelijksceremonie 

De huwelijksceremonie is het belangrijkste moment van uw bruiloft. Dit is het moment dat u aan 

elkaar het ja-woord zult geven.  

 

Bij goed weer is de huwelijksceremonie mogelijk in onze rozentuin, tot 60 personen. Vanaf 

60 personen kunt u elkaar het ja-woord geven in onze fruitgaard.  

 

Bij slecht weer zijn er mogelijkheden in onze Selys de Fanson zaal, tot 90 gasten. Indien u 

meer dan 90 gasten wens uit te nodigen voor de ceremonie zijn er mogelijkheden in het St. 

Gerlach Paviljoen.  

 

Het is eventueel ook mogelijk om een kerkelijke ceremonie te houden in de St. 

Gerlachuskerk, gelegen op het landgoed van Château St. Gerlach. Wij brengen u graag in 

contact met de kerk.   

 



 
 
 
 

 

Receptie 

Nadat u elkaar het ja-woord hebt gegeven is het tijd voor een receptie. Tijdens de receptie hebben 

de gasten de gelegenheid u te feliciteren en kunt u gezamenlijk een toost uitbrengen op uw 

huwelijk.  

 

Bij goed weer kunt u de receptie, aansluitend aan de ceremonie, in de fruitgaard of 

rozentuin houden.  

 

Bij slecht weer nodigen wij uw gasten graag uit in het St. Gerlach Paviljoen voor de receptie 

in de lobby, eventueel in combinatie met de foyer. 

 

Foto’s maken 

Als aandenken aan uw huwelijksdag wilt u mogelijk foto’s maken. Wij plannen uw huwelijksdag zo, 

dat u het enige bruidspaar die dag op Château St. Gerlach bent. U kunt naar believen op het 

gehele landgoed foto’s en/of video’s maken.  

 

  

Foto’s Sjurlie.nl en Oogenlust 



 
 
 
 

 

Aperitief 

Alvorens het diner van start gaat, kunt u gezamenlijk genieten van een heerlijk aperitief. De locatie 

van uw aperitief is te allen tijde gekoppeld aan de locatie van uw diner.  

 

Bij goed weer is het mogelijk uw gasten te ontvangen voor het aperitief op het terras van 

onze Wintertuin. Dit is mogelijk tot maximaal 60 gasten. Indien u meer dan 60 personen 

hiervoor wenst uit te nodigen is dit mogelijk op het gedeeltelijk overdekt terras bij het St. 

Gerlach Paviljoen.  

 

Bij slecht weer ontvangen wij maximaal 60 gasten graag op de corridor en in de Karel de 

Stoute zaal, voor het aperitief. Indien u meer dan 60 personen wenst uit te nodigen voor het 

aperitief, ontvangen wij uw gasten graag in de lobby van het St. Gerlach Paviljoen, eventueel 

in combinatie met de foyer. 

 

Diner 

Aan mooi gedekte tafels kunt u gezamenlijk plaatsnemen voor het diner. Onze chefs hebben hun 

uiterste best gedaan om de gerechten naar uw wensen te bereiden. In combinatie met de lekkerste 

wijnen en dranken kunnen u en uw gasten genieten van een heerlijk diner. Bij Château St. Gerlach 

is het enkel mogelijk om binnen te dineren.  

 

Tot 60 gasten kunt u dineren in één van de privé salons op de eerste etage van het château, 

met uitzicht over het park. Indien u meer gasten wenst uit te nodigen is het diner mogelijk in 

één of meerdere zalen van het St. Gerlach Paviljoen.  

 

Feestavond 

Nadat u heeft genoten van het diner is het tijd voor een feestje. Met de door u gekozen muziek, in 

combinatie met de drankjes die wij voor u zullen uitserveren, viert u met al uw gasten de liefde.  

 

De feestavond vindt plaats in het St. Gerlach Paviljoen. Afhankelijk van uw groepsgrootte en 

dinerlocatie is dit mogelijk in één of meerdere zalen van het St. Gerlach Paviljoen. Onze 

maximale eindtijd is om 1.00 uur.  

 

Overnachtingen 

Waarschijnlijk moe maar voldaan trekken u en uw gasten terug op uw hotelkamers en/of -

residenties. De volgende ochtend geniet u van een uitgebreid ontbijt.  

 

Château St. Gerlach beschikt over zowel hotelkamers als residenties: 114 slaapkamers in 

totaal.  

 

 



 
 
 
 

 

Kosten 

Bij Château St. Gerlach voorzien wij heel graag in uw trouwlocatie en de catering. Daar ligt 

onze expertise. Voor een indicatie van de kosten hiervan verwijzen wij u graag naar 

bijgevoegde prijslijst.  

 

Minimale besteding 

Indien u wenst te trouwen bij Château St. Gerlach zorgen wij ervoor dat wij op uw dag alle 

aandacht voor u hebben. Er zullen op uw dag geen andere grote partijen (en zeker geen 

ander huwelijk) plaatsvinden op ons landgoed. Om dit te kunnen realiseren voor u, dient 

hier een zekere omzetgarantie tegenover te staan. Om die reden dient u voor uw huwelijk bij 

Château St. Gerlach rekening te houden met een minimale besteding.  

 

Wij vragen u om hotelkamers en/of -residenties te reserveren voor ten minste € 10.000,-.  

Wij vragen u om eten en drinken af te nemen voor een bedrag van ten minste € 22.000,-.  

 

Bovenstaande bedragen geldt voor het reserveringsbedrag op rekening van u als 

bruidspaar. Eventuele kosten voor eigen rekening van de gast zijn hierbij niet inbegrepen.  

 

Er kunnen geen rechten verleend worden aan onderstaande prijzen. Alles is pas definitief als 

we een persoonlijke bevestiging voor u hebben gemaakt.  

 

Voorschotnota 

Indien u uw huwelijk bij ons viert zullen wij bij akkoord een voorschotnota van 10% 

toesturen ter bevestiging. Drie maanden op voorhand ontvangt u een tweede voorschotnota 

van 50% van het reserveringsbedrag.  

 

Eten en drinken  

Wij verzorgen graag zelf het eten en drinken op ons landgoed.  

 

Tijdens het diner maakt u gebruik van één van onze drankenarrangementen. Hierbij zijn een 

aperitief, eventuele non-alcoholische bubbels, verschillende wijnen, bieren, water, 

frisdranken en mokka na, inbegrepen. Tijdens de feestavond neemt u een drankenpakket 

per uur af. Dit drankenpakket bestaat uit: bieren, huiswijnen, frisdranken en water.  

 

Het aantal hapjes wordt per persoon berekend, we serveren de hapjes enkel voor het gehele 

gezelschap.  

 

Heeft u speciale wensen dan vernemen wij dit graag. Wij beschikken over een uitgebreid 

assortiment en denken graag met u mee.  

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

 

Decoratie 

Wij assisteren u graag door u in contact te brengen met verschillende professionele partners 

waar wij mee samenwerken en waarvan wij weten dat zij bekend zijn met de verschillende 

locaties en bijbehorende mogelijkheden. De kosten hiervan zijn uiteraard geheel afhankelijk 

van uw wensen. 

 

In het St. Gerlach Paviljoen bevelen wij te allen tijde decoratie aan. U kunt de mogelijkheden 

en wensen in samenwerking met een van onze partners bespreken. Indien ruimtes de dag 

vooraf gedecoreerd dienen te worden, is dit mogelijk o.b.v. beschikbaarheid. Hier zal dan 

zaalhuur voor gerekend worden.  

 

Graag willen wij u vragen om eventuele eigen decoratie de volgende dag mee te nemen. Wij 

willen niet dat u teleurgesteld bent als we het later niet meer kunnen terugvinden. 

 

Ceremonie stoelen 

Ceremonie stoelen dienen te allen tijde ingehuurd te worden, indien u uw 

huwelijksceremonie bij ons wenst te houden. Wij sturen u graag de mogelijkheden hiervoor 

toe. U kunt hierbij denken aan een ‘vanaf prijs’ van € 4,- per stoel.  

 

Bruidstaart 

Wenst u een bruidstaart? Ook hiervoor kunnen wij u een suggestie voor een patissier doen 

toekomen waar wij goede ervaringen mee hebben. Voor het aansnijden en serveren hiervan 

rekenen wij € 6,- per persoon.  

 

Zaalhuur 

De zaalhuur is afhankelijk van een aantal factoren: de gewenste zaal, de datum, het aantal 

gasten en de bijbehorende besteding per persoon in een specifieke zaal. Zalen waar géén 

eten en drinken geserveerd zal worden, wordt per definitie zaalhuur voor berekend. 

 

Annuleringsvoorwaarden 

• 3 maanden voor ingangsdatum worden geen annuleringskosten in rekening gebracht  

• 2 maanden voor ingangsdatum wordt 15% v.d. reserveringswaarde in rekening 

gebracht*  

• 1 maanden voor ingangsdatum wordt 35% v.d. reserveringswaarde in rekening 

gebracht*  

• 2 weken voor ingangsdatum wordt 60% v.d. reserveringswaarde in rekening gebracht*  

• 1 week voor ingangsdatum wordt 85% v.d. reserveringswaarde in rekening gebracht*  

• minder dan 1 week voor ingangsdatum wordt 100% v.d. reserveringswaarde in rekening 

gebracht*  

*reserveringswaarde = de totale omzetverwachting 



 
 
 
 

 

Lunchroom – Restaurant Oase | Berkelplein 4 | 6301 ZD Valkenburg  

T: 043 601 3558 | E: info@lunchroom-oase.nl | www.lunchroom-oase.nl 

 

Piece of Cake | Boschstraat 60 | 6211 AX Maastricht  

T: 043 852 36 82 | E: hello@pieceofcakemaastricht.nl | www.pieceofcakemaastricht.nl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

YildezTrouwt | T: 06-52685738 | E: contact@yildeztrouwt.nl | https://www.yildeztrouwt.nl 

Je trouwt niet om het geluk te vinden maar om het te delen! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entertainment Company | Marconistraat 16 | 6372 PN Landgraaf 

T: 045 410 0199 | E: info@entertainmentcompany.nl | www.entertainmentcompany.nl 
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Groenatelier Joyce Wilms | Parallelweg 5 | 6095 NL Baexem 

T: 06 21621716 | E: info@groenatelierjoycewilms.nl | www.groenatelierjoycewilms.nl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allure Styling | Handelsweg 11 | 6114 BR Susteren 

T: 06 53219724 | E: info@allure-styling.com| https://allure-styling.com 
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Huisaperitief         € 13,50 per glas 

Cava         € 47,50 per fles 

Prosecco         € 59,-    per fles  

Champagne – Louis Roederer      € 99,50 per fles 

 

Drankenarrangement 3-gangen 

Huiswijnen         € 47,-   per persoon 

Regionale wijnen         € 55,-   per persoon 

Premium wijnen        € 62,-  per persoon 

 

Drankenarrangement 4-gangen 

Huiswijnen        € 53,-   per persoon 

Regionale wijnen       € 61,-   per persoon 

Premium wijnen       € 68,-   per persoon 

 

Drankenarrangement 5-gangen 

Huiswijnen         € 60,-   per persoon 

Regionale wijnen        € 68,-   per persoon 

Premium wijnen        € 74,-  per persoon 

 

1 uur          € 25,-   per persoon   

2 uur          € 35,-   per persoon   

3 uur          € 45,-   per persoon   

4 uur          € 55,-   per persoon   

5 uur          € 65,-   per persoon 

Supplement mixdranken per uur      € 10,-  per uur  

 

3-gangen menu        € 60,-   per persoon 

4-gangen menu        € 70,-  per persoon 

5-gangen menu        € 80,-  per persoon 

Dinerbuffet        € 65,-   per persoon 

7-gangen Walking dinner       € 77,-   per persoon 

Barbecue         € 65,-    per persoon  

Kindermenu        € 25,-   per persoon 

Supplement spoom       € 14,-   per persoon 

Supplement dessert buffet zoet      € 10,-   per persoon 

Supplement dessert buffet kaas      € 12,50 per persoon 

Supplement dessert buffet zoet en kaas     € 15,-  per persoon 

Koffie met friandises       €   9,-  per persoon  

 

 

     



 
 
 
 

 

Canapés (3 stuks per persoon)      € 15,-  per persoon 

Late night snacks (3 stuks per persoon)    € 18,50 per persoon  

Bittergarnituur       € 11,-  per persoon 

Olijven en nootjes        €   4,-  per persoon  

 

Servieskosten bruidstaart       €   6,-  per persoon  

Menukaarten        €   2,50 per stuk 

Naamkaartjes         €   1,-  per stuk 

 

Alle genoemde prijzen zijn inclusief B.T.W. 

 

  



 
 
 
 

 

Heeft u deze brochure, inclusief de bijbehorende prijslijst goed doorgelezen en heeft u 

oprechte interesse om uw huwelijk bij Château St. Gerlach te organiseren? 

 

Dan vernemen wij dit graag per email aan het team van Meetings & Celebrations Sales, te 

bereiken via sales@oostwegelcollection.nl.  
 

Rondleiding op locatie 

Onze Eventplanners zullen contact met u opnemen om een eerste afspraak op locatie in te 

plannen. Zij leiden u graag persoonlijk rond over het landgoed om al uw wensen te bespreken. 

 

Vervolgens wordt er door het Meetings & Celebrations Sales team een offerte op maat voor u 

opgemaakt. 
 

Bevestiging en voorschot 

Wanneer de offerte naar wens is ontvangen wij deze graag van u ondertekend terug. Zodra de 

reservering definitief wordt ontvangt u twee voorschotnota’s. Wij vragen u om een voorschot 

van 10% van de reserveringswaarde bij akkoord en nog eens 50% van de reserveringswaarde 

3 maanden voor de huwelijksdatum.  

 

Wanneer de reservering definitief is en wanneer het eerste voorschot binnen is, draagt het 

Meetings & Celebrations Sales team uw reservering over aan de Eventplanners van Château 

St. Gerlach. Zij nemen telefonisch contact met u op om zich voor te stellen en de werkwijze 

voor de komende maanden toe te lichten. Hetgeen besproken wordt in het telefoongesprek 

krijgt u ook nog eens per e-mail toegestuurd, zodat u het op een later tijdstip nog eens rustig 

door kunt lezen.  

De Eventplanners zullen uw huwelijksdag in drie gestructureerde afspraken helder krijgen: een 

eerste rondleiding en afspraak, een tussentijdse afspraak en een uitgebreid draaiboekgesprek. 
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