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‘De Vlaamsche Spijcker’ (anno 1575) biedt u 
de mogelijkheid om uw verjaardagfeest, 
baby-shower, jubileum of reünie in magische 
sferen te vieren. Deze monumentale 
Vlaamsche schuur is met haar stijlvolle decor 
dé ideale plek om een sfeervol samenzijn te 
gaan beleven op een unieke locatie.

UnieUniek? Naast de algehele charmante 
uitstraling is dit de oudste gedateerde 
Vlaamsche schuur van Nederland & België. 
Uw partij kan zowel in ‘De Vlaamsche 
Spijcker’ als in de aangrenzende, onder 
architectuur aangelegde, tuin worden 
georganiseerd. Wij hebben vanuit de locatie 
hehet voornemen om, mocht het weer het 
toelaten, zo veel mogelijk buiten te 
organiseren. U heeft hier echter dus altijd een 
binnenlocatie om op terug te vallen. Beide 
plekken, zowel binnen als buiten, zijn magisch! 
U kunt de partij binnen vieren bij het 
openhaardvuur of buiten in het laantje, de 
beberceau of onder de dakplatanen. De tuin kan 
tevens worden gebruikt voor fotosessies. Het 
combineren van de vele bijzondere ruimten op 
onze locatie behoort tot de mogelijkheden en 
brengt geen extra kosten met zich mee.

Naast de opgenoemde kenmerken en 
faciliteiten staan wij ook bekend om de kennis 
en expertise die wij toepassen tijdens alle 
fases in de organisatie van uw partij. 
Tegenwoordig gaat het niet meer enkel om de 
locatie, het gaat om de unieke ervaring die 
hier gecreëerd wordt en pas tot stand komt als 
alle elementen pealle elementen perfect op elkaar afgestemd 
zijn. Het realiseren van deze unieke ervaring 
vergt passie en professionaliteit. Bij ons leeft u 
op een relaxte manier toe naar uw partij en 
geniet u van alle momenten die hier aan 
vooraf gaan. Good vibes only!

ALGEMENE INFORMATIE
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Huur
De huur De huur van de locatie is €500 per dagdeel 
(ochtend-middag-avond). De kosten voor een 
verlengd dagdeel bedragen €250. Zodoende 
komt de huur voor 2 dagdelen op €750. 
Normaliter bestaan de programma’s bij ons op 
locatie uit een ontvangst, lunch, borrel/receptie 
en diner. De lunch- en dinermogelijkheden zijn 
zeer uitgebzeer uitgebreid en bieden voor eenieder wat 
wils. U kunt de voornoemde onderdelen zowel 
binnen als buiten organiseren.

De locatie wordt opgeleverd met al het 
meubilair dat nodig is om uw feestelijk 
samenzijn te kunnen laten plaatsvinden 
(tafels, stoelen, statafels, tafelrokken, strikken, 
etcetera). Indien gewenst is het mogelijk om 
voor een meerprijs in audiovisuele 
ondersteuning te voorzien of de locatie aan te 
kleden mkleden met verse bloemboeketten. Wij zorgen 
te allen tijde voor de basis-oplevering 
waaronder het branden van de open haard en 
kaarsjes.

SAMENZIJN BIJ 'DE VLAAMSCHE SPIJCKER'
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Op onze locatie richten wij ons 
bovengemiddeld op sfeer. Alles wat wij op 
locatie doen, doen wij met gevoel, doen wij 
met liefde.

SSfeer is een gevoel dat ontstaat uit elementen 
die je kunt zien en kunt voelen, alsmede uit 
elementen die je niet kunt zien maar 
'desondanks' kunt voelen. Sfeer is niet 
tastbaar maar niemand zal ontkennen dat 
wanneer alle elementen, zichtbaar en 
onzichtbaar, perfect op elkaar zijn afgestemd 
hehet wel degelijk tastbaar aanvoelt.

Het creëren van een bijzonder sfeervolle partij 
is niet ons werk maar onze passie. Wij laden 
ons hieraan op. Wij bezorgen onze gasten 
door middel van sfeer een bijzonder moment 
en begeven onszelf tegelijkertijd op de plek 
waar wij zelf het liefst willen zijn. Op locatie, 
onder de mensen. Op locatie, onder de 
mensen in hmensen in het sfeervolle Brabant.

Wij brengen deze fijne vibe tot stand door een 
vlotte service, perfect gebalanceerde 
gerechten en een niet alledaags decor 
bestaande uit bijzondere objecten die als ware 
schatten tijdens onze zoektochten door 
Europa zijn gevonden. Een zoektocht waar 
nooit een einde aan zal komen. Zodoende is 
hehet interieur op onze locatie telkens in 
verandering. In verandering in een ons 
typerende stijl welteverstaan.

Ook voor uw partij zal de locatie worden 
omgebouwd naar een uitermate stijlvol decor 
om zodoende een sfeervol 'samenzijn' te 
kunnen gaan beleven!

STIJLVOL BRABANTS
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U kunt gedurende een dagdeel +/-4 uur 
gebruik maken van alle mooie plekken, binnen 
en buiten, die onze locatie zo sfeervol maken. 
Wanneer u kiest om het dagdeel te verlengen 
dan komt hier aanvullend een vergelijkbaar 
tijdbestek bij. 

Wij Wij werken op locatie met meerdere 
arrangementen die wij gemakshalve alvast 
voor u hebben samengesteld. Deze 
arrangementen zijn terug te vinden in onze 
online offerte planner. Het is in deze online 
omgeving ook mogelijk om geheel naar eigen 
ingeving een programma aan te maken. 
Normaliter beNormaliter bestaan de programma’s bij ons op 
locatie uit een ontvangst, lunch, borrel/receptie 
en diner. 

Tijdens de ontvangst worden de gasten op 
locatie verwelkomd met een heerlijke kop 
koffie of thee. Op tafels staan etagères met 
friandises (kleine zoete lekkernijen). Indien u 
uw gasten liever met een feestelijke borrel 
ontvangt dan horen wij dit natuurlijk graag. U 
kunt dan bijvoorbeeld denken aan Prosecco of 
Champagne, Champagne, wellicht met een laagje 
smaaklikeur en een feestelijke garnering. 
Tijdens de borrel staat er een garnituur op 
tafel en is er een mogelijkheid om, tegen een 
meerprijs, hapjes te serveren. Het standaard 
dranken assortiment, bestaande uit: bieren, 
wijnen, frisdranken, koffie & thee is te allen 
tijde inclusietijde inclusief. Wij werken op locatie, met 
betrekking tot het standaard dranken pakket, 
enkel met afkoop. Het is mogelijk om dit 
standaard assortiment uit te breiden met 
buitenlands gedistilleerde dranken en/of 
cocktails. De dranken worden door onze 
representatieve medewerkers uitgeserveerd. 

ARRANGEMENTEN
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De lunch- en dinermogelijkheden zijn zeer 
uitgebreid en bieden voor eenieder wat wils. 
Mogelijke varianten zijn bijvoorbeeld een 
high-tea, luxe barbecue of sit-down 3-gangen 
diner. Hoe dan ook zal de kwaliteit van onze 
gerechten, dan wel de manier van presentatie 
en serveren, hoogwaardig zijn. Er zijn 
veverschillende tafel opstellingen te bedenken 
die afhankelijk van de gekozen diner-variant in 
meerdere of mindere mate toepasbaar zijn. 
Ook gedurende het diner worden de dranken 
inclusief geschonken. Eventueel is het mogelijk 
om uw diner uit te breiden met bijpassende 
wijnen. Het spreekt voor zich dat wij graag 
rrekening houden met eventuele dieetwensen.

Graag bespreken wij in een persoonlijk 
gesprek uw wensen met betrekking tot het 
programma waarna een offerte op maat zal 
worden opgesteld. U kunt hierop 
vooruitlopend zelf alvast een online offerte 
samenstellen in onze offerte planner. Alle 
mogelijkheden, foto’s en bijbehorende prijzen 
staan in dstaan in deze online omgeving opgenomen. U 
kunt dit doen door gebruik te maken van de 
portal op devlaamschespijcker.nl.

ARRANGEMENTEN
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Hieronder vindt u relevante praktische zaken met betrekking tot het samenzijn bij 'De 
Vlaamsche Spijcker'. Mochten er vragen zijn dan kunt u te allen tijde telefonisch contact 
opnemen of een e-mail sturen.

Sfeer
Respect the vibe! Om maar mRespect the vibe! Om maar meteen met het belangrijkste punt te beginnen, willen wij u 
vragen om de landelijke en rustieke sferen die onze locatie zo bijzonder maken te respecteren. 
De huisregels en eventuele instructies zullen tijdens de laatste bespreking, ongeveer 2 weken 
voor uw partij, worden doorgenomen en dienen op voorhand aan uw gasten en leveranciers 
te worden gecommuniceerd.

Decoreren
U kunt op de dag U kunt op de dag van de partij 's ochtends altijd bij ons op locatie terecht om de versiering en 
decoratie aan te brengen. Het is eventueel mogelijk om deze decoratiespullen al eerder in de 
week bij ons af te geven en op te slaan. 

Wij maken deze afspraken tijdens onze laatste bespreking die ongeveer 2 weken voor de 
partij zal plaatsvinden. Op de dag van de partij is er altijd 2,5 uur voor aanvang van het 
programma iemand aanwezig op locatie.

Versiering
U mag geheel U mag geheel zelf bepalen hoe de aankleding van de locatie er uit komt te zien. Wel vragen 
wij u om met respect om te gaan met de locatie. 

PRAKTISCHE INFORMATIE
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Muziek
Akoestische live-muziek is enkel binnen toegestaan. Hetzelfde geldt voor versterkt spreken 
door middel van een microfoon. Indien u buiten muziek wenst af te spelen, dan kunt u hiervoor 
gebruik maken van onze mobiele speaker. 

Speaker
HHet is bij ons op locatie enkel toegestaan om muziek te spelen via onze mobiele JBL speaker, 
waarmee door u vanuit een laptop, tablet of telefoon door middel van een jack-kabel of 
bluetooth koppeling verbinding kan worden gemaakt. Indien u via ons een geluidsset huurt, 
en dus geen gebruik maakt van de JBL speaker, dan zorgen wij ervoor dat u enkel nog dient in 
te pluggen en alles verder naar behoren werkt. Wel dient u zelf een eventuele playlist voor de 
verdere dag aan te leveren op een daartoe geschikt apparaat.

PRAKTISCHE INFORMATIE
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Fotograferen
U kunU kunt, onder voorbehoud, op de ochtend van uw partij op locatie fotograferen. Er zal in 
overleg een tijdstip hiervoor worden afgesproken. Het is eveneens mogelijk om gedurende of 
na afloop van het programma te fotograferen. De tuin van 'De Vlaamsche Spijcker' en de 
Groenstraat kennen vele mooie plekjes. Bij regenachtig weer kan er in de schuur 
gefotografeerd worden. Wij adviseren echter om altijd een externe binnenlocatie achter de 
hand te houden.

Stoelen, bankjes, (sta)tafels
Een totaal Een totaal van 50 stoelen zitten bij de huurprijs inbegrepen. Door het plaatsen van houten 
bankjes kan het aantal zitplaats worden verhoogd. Ook kunnen wij extra statafels plaatsen 
wanneer er grotere gezelschappen worden verwacht. De statafels worden standaard 
geleverd met gebroken witte rokken en strikken en zitten bij de huurprijs inbegrepen. 

Kinderen
KindeKinderen tussen 3-12 jaar worden gezien als halve (0,5) gasten. Het is mogelijk om een 
aangepast kinderprogramma te organiseren zodat deze ook volwaardig deel kunnen nemen 
aan de dag.  Wij beschikken over au-pairs die ingezet kunnen worden tijdens het 
dagprogramma om de kinderen te begeleiden. Denk hierbij aan knippen, plakken, cupcakes 
versieren, etcetera. Kinderen van 12 jaar of ouder worden als volwassen (1) gasten gezien. 
Kinderen onder de 3 jaar worden niet verrekend (0).

Parkeren
'De Vlaamsche Spijc'De Vlaamsche Spijcker' beschikt over een parkeerterrein voor ongeveer 30 personenauto's. 
Indien er grotere gezelschappen worden verwacht, zullen wij zorgen voor aanvullende 
parkeergelegenheid op het weiland naast 'De Vlaamsche Spijcker'. 
Dit neemt niet weg dat wij u graag willen verzoeken om de gasten te vragen zoveel mogelijk 
met elkaar mee te rijden. Op deze manier garanderen wij een soepel ontvangst en kunnen wij 
zoveel mogelijk auto's op eigen terrein plaatsen, zonder dat wij te hoeven voorzien in 
aanvullende parkeergelegenheid.

PRAKTISCHE INFORMATIE



11

De aanvullende parkeergelegenheden zijn, indien dit nodig blijkt, te allen tijde beschikbaar. 
Het parkeren wordt bij grote gezelschappen aan de straatkant en op eigen terrein 
gereguleerd. De boodschap om met elkaar mee te rijden zou geplaatst kunnen worden onder 
de contactgegevens van de locatie op de uitnodiging. Dit zou op de volgende manier kunnen 
worden gecommuniceerd: ''De Vlaamsche Spijcker (Groenstraat 9A, 5102 PA in Dongen) 
beschikt over een beperkte parkeergelegenheid, rijd indien mogelijk dus gezellig met elkaar 
mee!'' Het parkeren kan natuurlijk ook in een begeleidend schrijven worden toegelicht. Tijdens 
de laatde laatste afspraak, ongeveer 2 weken voor de partij, zal het parkeren worden 
doorgesproken. Wij willen u alvast bedanken voor de medewerking!

Weer scenario's
Gedurende de laatste afspraak, ongeveer 2 weken voor de partij, zullen wij verschillende 
weerscenario’s bespreken zodat wij precies weten wat uw wensen zijn met betrekking tot de 
weer situatie die zich op de dag van uw partij voor zal doen. Het gegeven dat wij zowel 
binnen als buiten unieke mogelijkheden hebben voor het programma zorgt ervoor dat u hoe 
dan ook gegarandeerd bent van een uitermate sfeervolle setting.

Bij extreem warm weer is het, uit veiligheidsoverwegingen, niet toegestaan om de open haard 
te gebruiken.

PRAKTISCHE INFORMATIE
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Taart
GGraag adviseren wij u 'PersonalTouch Cakes' onze vaste taarten leverancier. Het is echter ook 
mogelijk om de taart via een eigen leverancier bij ons op locatie te laten leveren. Wij rekenen 
geen service-charge voor het aansnijden van de taart en het gebruik van ons servies en 
serveermaterialen. Wel vragen wij u om middels een visitekaartje of bordje de leverancier van 
de taart kenbaar te maken aan de gasten. De taart dient zo dicht mogelijk op het moment van 
aansnijden op locatie te worden geleverd. Wij beschikken op locatie niet over een koeling om 
de taart in zijn geheel in te kunnen bewaren. Een leverancier kan gebruik maken van onze 
keukeuken om de laatste hand aan de taart te leggen. Wij plaatsen de taart daarna, indien dit 
niet anders gewenst is, zelf op de toonbank waarop deze even later gepresenteerd wordt. Wij 
doen dit op het allerlaatste moment om op deze manier de maximale kwaliteit te kunnen 
garanderen. Het is mogelijk om de taart, of het restant hiervan, op locatie in te laten vriezen.

Hekwerk
Het is mogelijk om een hekwerk te plaatsen aan beide zijden van de vijver. Dit groene gaas 
valt weg tegen de groene tuin op de achtergrond.

Ballonnen
Het is toegestaan om ballonnen op te laten.

Drone
Het is omwille van privacy-overwegingen niet toegestaan om met een drone te filmen.

Roken
Roken is toegestaan mits dit buiten gebeurt. Graag willen wij jullie vragen om de asbakken te 
gebruiken en geen peuken op de grond achter te laten.

PPartners
Door de jaren heen hebben wij vele leveranciers mogen ervaren die in onze ogen van 
toegevoegde waarde zijn in de realisatie van een geweldige partij. Omdat wij onze gasten 
een compleet product willen aanbieden zijn deze leveranciers vermeld in het onderdeel 
'Partners' van deze brochure.

Hotels
WWanneer u als gast geïnteresseerd bent in overnachtingsmogelijkheden dan plaatsen wij voor 
u graag de reservering. Het hotel neemt vervolgens contact met u op.

PRAKTISCHE INFORMATIE
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Huur
De huur De huur van 'De Vlaamsche Spijcker' is €500 per dagdeel (ochtend/middag/avond). Voor dit 
bedrag kunt u gedurende 4 uren gebruik maken van de locatie. De kosten voor een verlengd 
dagdeel bedragen €250. Wederom geldt hier een tijdbestek van om en nabij de 4 uren. De 
totale huur voor 2 dagdelen komt zodoende op €750. De huur dient bij het vastleggen van de 
locatie te worden betaald. De huur heeft betrekking op het aantal uren dat de gasten 
aanwezig zijn en heeft geen betrekking op de grote van het gezelschap. Normaliter bestaand 
de programma’s bij ons op locatie uit een ontvangst, lunch, borrel/receptie en diner. U kunt 
zowzowel binnen als buiten uw programma organiseren. Wij zorgen voor de basis oplevering 
waaronder het branden van de open haard en kaarsjes en een aangename 
binnen-temperatuur. U mag de locatie geheel naar eigen wens aankleden. Wij zijn echter van 
mening dat de locatie ook zonder al te veel versiering bijzonder charmant presenteert.

Gastenaantal
Het aantal gasten dient exact 14 dagen voor uw partij doorgegeven te zijn. Exact 2 weken 
voor de partij communiceren wij namelijk de definitieve aantallen naar ons team en onze 
leveranciers.

WWanneer u 1 maand voor de partij een aanbetaling verzoek ontvangt, wordt u eveneens 
gevraagd om binnen 14 dagen het aantal gasten te communiceren. Hierin maken wij een 
onderscheid tussen volwassenen gasten, kinderen, ceremonie-gasten, diner-gasten, 
avond-gasten en extra gasten. Een extra gast is bijvoorbeeld een spreker of artiest. Extra 
gasten worden, net als foto- en videografen, als halve (0,5) gasten verrekend tenzij deze een 
aangepast voorstel krijgen. Denk hier bijvoorbeeld aan een crew-dinner voor een fotograaf. 
Wij kunnen maximaal 100 gasten plaatsen op stoelen en maximaal 150 gasten ontvangen 
tijdens een bortijdens een borrel/receptie. Gemiddeld komt het aantal gasten op 50 personen. 'De Vlaamsche 
Spijcker' is, vanwege de vele verschillende ruimtes binnen de locatie, zowel geschikt voor 
kleine als grote gezelschappen. Onze ruimtes zijn onderverdeeld in: 'De Vlaamsche Spijcker', 
het terras, het laantje, de vijver, het prieeltje en het parkje.

PRAKTISCHE INFORMATIE
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Optie
Indien gewenst is het mogelijk om een optie te plaatsen op de beoogde datum. Deze optie 
komt na 2 weken te vervallen. Er kan maximaal 1 optie per keer geplaatst worden. Het 
plaatsen van een tweede optie op een reeds door een andere persoon in optie genomen 
datum, behoort wel tot de mogelijkheden.

Betaling
Alle bAlle betalingen verlopen via ons online Magic reserveringssysteem. De huur dient bij het 
vastleggen van de locatie te worden betaald. De aanbetaling, 50% van de offerte totaalprijs 
inclusief BTW, dient 14 dagen na ontvangst van de eerste factuur te zijn voldaan. De eerste 
factuur zal exact 1 maand voor uw partij worden verstuurd. De eindfactuur wordt na de partij 
verstuurd en dient binnen 7 dagen na ontvangst te zijn voldaan.

Online offerte planner
Wij Wij werken met een online offerte planner. Hierin kunt u, na alle mogelijkheden, prijzen en 
foto’s bekeken te hebben, het gehele programma samenstellen. Wij hechten aan persoonlijk 
contact en willen de offerte voorafgaand aan de partij altijd met u in persoon besproken 
hebben. Ook vindt u in deze omgeving een draaiboek met de mogelijkheden tot het plaatsen 
van notities. Deze notities kunnen zowel door u als door ons worden ingezien. Alle afspraken 
die worden gemaakt worden zullen aan het bestand worden toegevoegd. Daarnaast kunt u 
via deze planner ook op zoek gaan naar leveranciers en deze vervolgens toevoegen aan het 
drdraaiboek.

Eet met je Hart Dongen
Met ondertekening van de offerte steunt u 'Eet met je Hart Dongen'. De 'Vlaamsche Spijcker' 
doneert naar aanleiding van uw partij €10 aan deze stichting tegen eenzaamheid onder 
ouderen.

PRAKTISCHE INFORMATIE
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Ondertekenen offerte
Indien u instemt met de offerte dan verzoeken wij u de optie te accepteren door middel van 
het betalen van de locatiehuur in de online omgeving. Het akkoord geeft, op het moment van 
acceptatie, een overeenkomst op basis van de totaalprijs per gast, aangezien het aantal 
gasten tot 14 dagen voor de partij gewijzigd kan worden. 

Keuken
OnOnze keuken is gesitueerd op de begane grond van BusinessPoint Dongen. Deze locatie ligt 
op een steenworp afstand van ‘De Vlaamsche Spijcker’. Hier vindt u tevens ons ‘Petit Café’. 
De keuken wordt gerund door chef Wadii Essakkati, culinair talent met een smaak uit 
duizenden!

PRAKTISCHE INFORMATIE
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Huisregels
Dit reglement is opgesteld in het licht van onze continue inspanning om de juiste sfeer op 
locatie te waarborgen. Niet alleen de locatie, maar ook de omwonenden en medewerkers, 
verdienen het om met respect behandeld te worden. Alleen als alle details kloppen wordt de 
sfeer écht magisch en dit is waar wij iedere dag weer vol voor gaan! U als gast speelt hierin 
een belangrijke rol. Wij willen u dan ook alvast bedanken voor uw medewerking.

1.1.  De klant is koning zolang deze zich hoffelijk gedraagt.
2.   Het is niet toegestaan om te schreeuwen of te joelen, dit in verband met de wens tot   
  het behoud van een rustiek karakter en het respecteren van het wooncomfort van de   
  omwonenden. 
3.   Het is niet toegestaan om luide muziek te spelen. 
4.   Gebruik voor uw peuken de geplaatste asbakken. Indien u deze niet ziet, vraag hier dan  
  om bij onze medewerkers.
5. 5.   Het is niet toegestaan om te strooien met rijst, confetti of iets soortgelijks.
6.   Houd uw kinderen te allen tijde goed in het oog. 
7.   Wij helpen u graag een handje.
8.   Onze medewerkers werken hier voor hun plezier, ben een beetje lief voor ze.

PRAKTISCHE INFORMATIE
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Op de volgende pagina’s vindt u een overzicht 
van de partners die volgens ons van 
toegevoegde waarde zijn voor de beleving 
van een onvergetelijke partij!

Keuken & Petit Café (BusinessPoint Dongen)
HHet Petit Café, tevens de locatie van onze 
keuken, is gevestigd op de begane grond van 
BusinessPoint Dongen en bevindt zich op 2 
minuten afstand rijden van 'De Vlaamsche 
Spijcker'. Deze ruimte wordt gebruikt voor 
besprekingen, tastings en proefdiners. 

TTevens komen de producten die wij gebruiken 
voor onze deli lunches, bestaande uit 
yoghurtjes, club sandwiches, grab-n-go 
salades, soepjes en een gevarieerd 
assortiment aan delicate hartig- en 
zoetigheden voort uit dit versconcept, 
genaamd ‘Daily on Point’. 

HHet Petit Café biedt eveneens tot 12 personen 
de gelegenheid tot private lunch & dining. Het 
menu wordt uitgeserveerd aan een lange 
houten tafel in het centrum van de ruimte met 
uitzicht op onze sfeervolle keuken.  

HHet combineren van ruimtes bij BusinessPoint 
Dongen met lunches of diners bij 'De 
Vlaamsche Spijcker', of juist andersom, 
behoort tot de mogelijkheden.

PARTNERS
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HOTELS & CAMPING

Mini-camping Groenstraat, Dongen
Naast 'De Vlaamsche Spijcker' vindt u een 
familiaire landelijke camping.

• Website: groenstraat.nl
• E-mail: info@groenstraat.nl
•• Tel: 06 - 30 94 69 23

B&B De Luienhoek, Dongen
Op steenworp afstand gelegen van 'De 
Vlaamsche Spijcker'.

• Website: deluienhoek.com
• E-mail: info@deluienhoek.com
• Tel: 06 - 22 21 42 24

B&B JespeB&B Jespers, Dongen
Op steenworp afstand gelegen van 'De 
Vlaamsche Spijcker'.

• Website: bedandbreakfast.nl
• Tel: 0162 - 43 22 38

Hotel De Villa, Dongen
In hIn het centrum Dongen, gelegen aan een 
prachtig park, bevindt zich een ruim opgezet 
boutique hotel. Verleng uw bruiloft met een 
overnachting!

• Website: hoteldevilla.com
• E-mail: info@hoteldevilla.com
• Tel: 0162 - 32 08 80

HHotel Hof van 's-Gravenmoer, 's-Gravenmoer
Voor een overnachting in landelijke en 
gastvrije sfeer bent u hier aan het juiste adres!

• Website: hofvansgravenmoer.nl
• E-mail: info@hofvansgravenmoer.nl
• Tel: 0162 - 30 19 39

PARTNERS
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FOTOGRAFIE

Visuals By Lex

• Website: instagram.com/alexander.santoslima
• E-mail: alexander-lima@live.nl
• Tel: 06 - 53 14 38 14

Stijn Rompa Fotografie

•• Website: stijnrompa.nl
• E-mail: info@stijnrompa.nl
• Tel: 06 - 34 53 09 11

VIDEOGRAFIE

Subtiel

• Website: subtiel.nl
• E-mail: info@subtiel.nl

TTAARTEN

Personal Touch Cakes

• Website: personaltouch-cakes.com
• E-mail: info@personaltouch-cakes.com
• Tel: 06 - 21 17 85 35

PARTNERS
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Hieronder het verloop van de 
contactmomenten. Deze volgorde kan 
afwijken en dient enkel ter indicatie.

• Bezoek aan website

• Informatieaanvraag
 (naar aanleiding van online offerte)

• Eerste bezichtiging op locatie

• Uitbrengen van de offerte

•• Bespreken en eventueel aanpassen    
 offerte

• Ondertekenen offerte

• Betaling van de huur

• Eventuele bezoeken op afspraak
 of tijdens open dagen

• Aanbetaling:
  1 maand voor de partij

• Definitief aantal gasten doorgeven:
 14 dagen voor de partij

• Laatste afspraak op locatie:
 2 weken voor de partij

• Feest!

• Eindfactuur:
  eerste maandag na de partij

TIJDLIJN
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'De Vlaamsche Spijcker' is prima bereikbaar door zijn ligging aan de rand van de gemeente 
Dongen. Na het verlaten van de A27 (richting Gorinchem/Utrecht, afslag 19 Oosterhout of 
richting Breda/Eindhoven, afslag 18 Oosterhout-Oost) bereikt u door het volgen van de 
borden 'Dongen' de locatie binnen 5 minuten. Direct na tuincentrum AVRI gaat u bij de 
stoplichten linksaf waarna u bij het vierde huis aan de rechterkant uw bestemming heeft 
bereikt.

Adres & (contact)gegevens ‘De Vlaamsche Spijcker - Stijlvol Brabants’

•• Adres: Groenstraat 9A, 5102 PA Dongen
• Website: devlaamschespijcker.nl
• E-mail: info@devlaamschespijcker.nl
• Tel: +31 6 10 64 56 49
• KVK-nummer: 752 601 66
• BTW-nummer: NL86 0212 397 B01

ROUTE & CONTACT


