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HUWELIJKSVOLTREKKING

De trouwzaal bevindt zich in de 14e-eeuwse woontoren van 

het kasteel, welke met haar lambrisering uit 1881 zorgt voor een 

ambiance met allure. Deze zaal is geschikt voor maximaal vijftig 

personen, waardoor uw huwelijksvoltrekking een intieme plechtig-

heid wordt. Terwijl u zich in afwachting van uw entree in de 

trouwzaal terug trekt in één van de salons, nemen uw gasten plaats 

en kunnen dan even genieten van deze fraaie ruimte. Waarna een 

origineel, romantisch huwelijksbankje uw plekje wordt voor het 

officiële moment.

Heeft uw gezelschap een grotere omvang, dan is een ceremonie in 

de lichte Oranjerie met grote openslaande deuren een alternatief. 

De Oranjerie biedt uitzicht op de historische tuin en is geschikt voor 

maximaal vijfenzeventig personen. 

Een huwelijksvoltrekking is ook buiten mogelijk, tussen de monu-

men tale buxusbollen met uitkijk over de vijver, in de zichtas van het 

kasteel. Met slecht-weer scenario’s houden wij uiteraard rekening 

en een luxe spantent is dan één van de opties. Honderd en meer 

personen kunnen hier dan de ceremonie bijwonen.

BRUIDSTAART EN RECEPTIE

Het aansnijden van de bruidstaart kan in de Oranjerie of in de 

aan gren zende sfeervolle palmenruimte, maar het is ook mogelijk 

dit buiten in de besloten tuin rondom het kleurrijke Oranjerie-perk 

te laten plaatsvinden. Voor de Oranjerie zijn comfortabele zitjes 

gesitueerd en hier is voldoende ruimte om een receptie met een 

groot gezelschap te realiseren. 

DINER EN FEEST

Onze catering biedt vele mogelijkheden om uw persoonlijke 

voorkeur te laten gelden. Een stijlvol diner met kaarslicht in de 

Oranjerie, of een informeler buffet in de Italiaans aandoende 

druivenserre. Ook een chique diner in een witte tent hoort tot de 

mogelijkheden. Bij mooi weer kan een lange tafel gedekt worden 

langs de slangen muur met doorkijk naar de landerijen. 

Voor een feest met een DJ, kleine band of muziekgezelschap leent 

de Oranjerie zich uitstekend en voor een dansvloer wordt gezorgd. 

UW HUWELIJK OP RIDDERHOFSTAD 
HINDERSTEYN
Zijn u en uw partner plannen aan het maken voor 

de mooiste dag van uw leven? Wat kan er dan 

romantischer zijn dan elkaar het ja-woord geven 

op een bijzonder kasteel zoals Hindersteyn! U en 

uw gasten zullen aangenaam verrast zijn door de 

historische locatie waar wij, met aandacht voor 

detail, zullen zorgen voor een onvergetelijke dag.

http://hindersteyn.nl


Uw bruiloft wordt een onvergetelijk moment
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Ieder huwelijk is uniek. Op basis van uw wensen en keuzes kijken wij, 
samen met u, naar de mogelijkheden op Hindersteyn om voor u een 
memorabele huwelijksdag te verzorgen.

Wilt u meer weten, neem dan contact met ons op. Onze huwelijks-
begeleidster Marion Dühnfort zal u graag alle nadere informatie 
verschaffen.
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