
Uitvaart & 

condoleance



Uitvaart of  

condoleance

Bij Hajé Natuurpark kunt u terecht voor een condole-
ance of uitvaart. In discrete en persoonlijke sfeer bieden 
wij u een samenzijn, waarbij wij op gepaste wijze om-
gaan met de gevoelens van de nabestaanden en geno-
digden.

Omdat er in deze moeilijke periode al zoveel geregeld 
moet worden, helpen wij u graag met de organisatie. 
Uiteraard is het mogelijk invulling te geven aan uw  
persoonlijke voorkeuren en wensen.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met af-
deling Banquet Sales, u kunt de afdeling bereiken op 
0320 286 143 of via contact@haje.nu. 

Rest ons nog om u sterkte toe te wensen in deze moei-
lijke tijd.

Hajé restaurant

Natuurpark

Hajé restaurant Natuurpark is de vierde Hajé vestiging  
in Lelystad. Het restaurant is gelegen in het hart  
van Natuurpark Lelystad, wat onder het beheer van  
Het Flevo-landschap valt. 

Het restaurant
In overleg kan het restaurant gebruikt worden voor 
 een uitvaart of condoleance. Het restaurant heeft  
ruimte voor 200 personen.

De Waterlely
Hajé restaurant Natuurpark biedt de mogelijkheid om  
de naastgelegen Waterlely te huren voor een uitvaart 
of condoleance. Dit bijzondere paviljoen ligt los van het 
restaurant, het paviljoen is voorzien van veel  glas en 
biedt een prachtig uitzicht over de groene en rustgeven-
de omgeving.

De Waterlely heeft ruimte voor 80 zitplekken en  
40 staanplaatsen of 150 staanplaatsen.



Uitvaart ceremonie 

of condoleance  in de Waterlely

Huur Waterlely, 1 uur         € 195.00

Huur Waterlely , 3 uur         € 295.00
Verlenging per uur          € 69.00

Huur Waterlely, 8 uur          € 549.00

Bovenstaande tarieven zijn inclusief een gesprek op locatie voorafgaand aan de ceremonie of condoleance.

Inbegrepen zijn een standaard zaalopstelling en gebruik van onze technische apparatuur, zoals plasmaschermen, 
een beamer, een microfoon en een geluidsinstallatie. 

Koffie arrangementen
3

Deze arrangementen zijn te reserveren vanaf 10 personen

Koffie of thee € 2.30 p.p.

Één kopje koffie/thee met cake  € 3.65 p.p.
Twee kopjes koffie/thee met cake € 4.65 p.p.

Één kopje koffie/thee met een gevulde koek € 4.25 p.p.
Twee kopjes koffie/thee met een gevulde koek € 5.25 p.p.

Één kopje koffie/thee met gebak € 4.75 p.p.
Twee kopjes koffie/thee met gebak € 5.75 p.p.

Koffie arrangement € 10.50 p.p.
Gedurende één uur worden koffie en thee 
met diverse hapjes als saucijzenbroodjes, kaneelbroodjes 
en Luikse wafels gereserveerd.

Dranken arrangementen
3

Deze arrangementen zijn te reserveren vanaf 10 personen

Borrelarrangement  € 10.50 p.p.
Één uur lang schenken wij bier, frisdranken en wijnen. 
Daarnaast serveren wij u nootjes op tafel, kaas, worst en 
bitterballen van Chef Thor.  

Receptie arrangement  € 14.25 p.p. 
Één uur lang schenken wij bier, frisdranken en  wijnen. 
Daarnaast serveren wij nootjes op tafel, kaas, worst, toast met gerookte 
zalm, toast met tonijnsalade, spiesjes van mozzarella en cherrytomaatjes 
en mini quiches.

High Wine arrangement € 24.50 p.p. 
Bij ontvangst schenken wij een glas prosecco. Daarna drie glazen wijn 
naar keuze. Hierbij serveren wij een antipasti schotel met: brood met 
kruidenboter en tapenade, nootjes, olijven, rauwe ham, diverse kaas- en  
worstsoorten, piri piri kippenboutjes en mini merguezworstjes. 



Lunch arrangementen
3

Belegd broodje    € 2.50 p.p.
Met ham of kaas

Hajé lunch      € 11.50 p.p.
Drie plakken boerenlandbrood met een kroket, 
tonijnsalade en extra belegen kaas, geserveerd 
met naar keuze een glas melk, karnemelk 
of verse jus d’orange 

Lunchbuffet      € 16.50 p.p.
Diverse bruine en witte broodjes, croissantjes, 
krentenbrood, diverse vleeswaren
diverse soorten kaas, rauwkost
Soepenbuffet met twee soorten soep
kroket, vers handfruit
vruchtenjams, hagelslag, pindakaas
koffie, thee en melk

Lunchbuffet compleet maken?   € 3.00 p.p.
Fries suikerbrood, boerenlandbrood, 
jus d’orange, extra salade: keuze uit rundvlees, 
kip of huzaren

Diner arrangementen
3
Wij bieden diverse mogelijkheden voor dinerbuffetten of a la car-
te diners. Vraag bij uw Hajé locatie naar meer informatie of de 
buffettenmap.

Op alle reserveringen gelden onze reserveringsvoorwaarden, deze staan ver-
meldt in onze banquetingmap.
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Natuurpark

T. 0320 286 143 Bereikbaar tussen 9.00 en 17.00 uur
M: 06 11 01 25 21 Bereikbaar tussen 17:00 uur en 23:00 uur 

E. contact@haje.nu

www.haje.nu


