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Gefeliciteerd,
jullie gaan trouwen!
Er breekt een spannende en bijzondere
tijd aan, waarin jullie de dag van je leven
plannen! Bij Hajé begrijpen wij dat het
naast ontzettend leuk ook spannend kan
zijn. Daarom helpt ons Hajé Team waar zij
kunnen. Niet alleen bij het plannen van
een feest maar bij het plannen van de hele
dag!
Op de dag zelf nemen onze medewerkers
alle zorg uit handen en zien erop toe dat
alles tot in de details wordt uitgevoerd.
Zo zorgen wij ervoor, dat jullie onbezorgd
kunnen genieten van de dag van jullie
leven.
Onze Banquet-Sales medewerker geeft
graag meer informatie over alle mogelijkheden bij Hajé. Deze afdeling is bereikbaar
per mail banqueting@haje.nu of
telefonisch 088 523 00 21.
Wij wensen jullie heel veel plezier bij de
voorbereidingen van deze mooie dag.

1.

Trouwen bij Hajé
Hoe werkt het? Vijf stappen naar een zorgeloze bruiloft

1.

Allereerst nodigen wij jullie uit om onze trouwlocatie te bekijken. Vijf keer per jaar openen wij onze deuren voor
de open top trouw locatie route. Voor de actuele data en om u aan te melden voor deze open dag kunt u terecht op
www.opentoptrouwlocatieroute.nl. U kunt de sfeer proeven van de trouwzaal, wandelen door de omgeving en een
kijkje nemen in het restaurant. Onze medewerkers zijn aanwezig om alle vragen te beantwoorden. Natuurlijk is het
ook mogelijk om op andere momenten de locatie te bekijken, bel of mail voor een afspraak.

2.

Zijn jullie, net als wij, verliefd geworden op onze bijzondere trouwlocaties? Dan plannen we een afspraak in. Eén
van onze medewerkers noteert al jullie wensen. Aansluitend ontvangen jullie binnen vijf werkdagen een offerte op
maat per e-mail of post, deze offerte is 14 dagen geldig. Hebben jullie vragen over de offerte of willen jullie deze graag
doorspreken? Neem dan contact met ons op. Graag ontvangen we in deze periode de definitieve trouwdatum, zodat
we één datum voor jullie in optie kunnen houden.

3.

Eventuele aanpassingen wijzigen wij in de offerte. Om de reservering definitief te maken dienen wij een getekend
kopie van het formulier te ontvangen. Daarna zetten wij de optie om in een definitieve reservering.

4.

Eén maand voorafgaand aan jullie trouwdag maken wij graag kennis met jullie ceremoniemeester. Daarom
nodigen wij jullie samen met jullie ceremoniemeester uit voor een kopje koffie. We vragen jullie dan ook de checklist
ingevuld mee te nemen.

5. Een onbezorgde bruiloft, waarbij jullie nergens aan hoeven te denken.

2.

3.

Natuurpark Lelystad

Hollandse waterlinie

Hajé restaurant Natuurpark ligt in één van de mooiste
Natuurparken in Nederland; Natuurpark Lelystad.

Hajé restaurant Nieuwegein is de toegangspoort tot de
Hollandse Waterlinie en het Eiland van Schalkwijk, het is de
‘etalage’voor de streek.

In het 400 hectare grootte park kun je oog in oog komen te staan
met een kudde galopperende Przewalskipaarden, imposante
edelherten, broedende ooievaars of wroetende zwijnen. Heb je
wel eens een eland of wisent in het echt gezien? In Natuurpark
Lelystad kan dit allemaal. De dieren leven in ruime gebieden en
het is soms dus wel even zoeken voordat je de dieren kunt spotten. Maar deze bijzondere, en soms zelfs met uitsterven bedreigde, diersoorten zijn de zoektocht meer dan waard.
Kilometers lange fiets- en wandelpaden slingeren door het bosrijke terrein, waardoor een wandeling of fietstocht een ontdekkingstocht door de natuur is. In het bezoekerscentrum kun je fietsen huren, zodat je het volledige park kunt bezoeken. Voor de
kinderen is er ook voldoende te zien en te beleven. Zij kunnen
hun kennis bijspijkeren met een speurtocht of rugzakroute, deelnemen aan de kinderactiviteiten, of zich uitleven in de speeltuin.
Elke dag om 15.00 uur worden de otters gevoerd. Heb je een
vraag aan de boswachter? Stel hem meteen. Regelmatig zijn er
activiteiten te doen in het prachtige park. Van wandelingen tot
safaritochten en van fotoworkshops tot evenementen; er is altijd
iets te doen in Natuurpark Lelystad. Het park is zeven dagen in de
week geopend van zonsopgang tot zonsondergang. De entree
is gratis en parkeren is voor begunstigers ook gratis. Niet begunstigers betalen €3,- voor parkeren. Meer informatie vind je op de
website www.flevolandschap.nl/natuurpark

4.

Parkeer de auto bij ons restaurant en verken op de fiets of te
voet de Hollandse Waterlinie bij Schalkwijk, Nieuwegein, Houten, Bunnink, Culemborg en Vianen. De Waterlinie was vroeger
een verdedigingslinie tussen Muiden en de Biesbosch. Water
was het wapen. Als de vijand eraan kwam, konden stroken
weiland onder water gezet worden (inundatie). Het land werd
daardoor moeilijk begaanbaar. De linie deed dienst van 1815
tot ongeveer 1940. Door hoogteverschillen in het landschap, bijvoorbeeld bij rivieren en dijken, bleven sommige gronden droog
en dus bereikbaar. Deze kwetsbare delen van de Waterlinie
werden onder schot gehouden vanuit forten. Tijdens de Tweede
Wereldoorlog, toen de Duitsers over de onder water gezette
gebieden vlogen, bleek dat de linie zijn verdedigingswaarde
grotendeels had verloren. Tegenwoordig is de Hollandse Waterlinie het grootste rijksmonument van Nederland. Het is nu een
prachtig gebied, waarin je de geschiedenis volop kunt beleven.
Ontdek het zelf!

5.

Trouwdag
Bij het plannen van jullie trouwdag komt veel kijken, de verschillende onderdelen
van jullie dag kun je allemaal vieren bij Hajé Natuurpark en bij Hajé Nieuwegein.
- Huwelijksceremonie
- Toost met prosecco na de ceremonie
- Drankje en hapje
- Het maken van foto’s
- Diner
- Feestavond in het restaurant
Een trouwdag is heel persoonlijk en wij denken graag met jullie mee
over de invulling van jullie trouwdag. We hebben voor alle onderdelen
verschillende mogelijkheden om er voor jullie de dag van
jullie leven van te maken.

6.

7.

Huwelijksceremonie in de Waterlely

Huwelijksceremonie in Nieuwegein

Willen jullie je ja-woord geven, omringt door de natuur? Dan is het glazen paviljoen de Waterlely de perfecte plek
voor jullie ceremonie. Op de steiger of binnen in het paviljoen met de altijd veranderende natuur als jullie achtergrond. Het is mogelijk om een losse ceremonie in de Waterlely te reserveren, want sinds juni 2006 is het bijzondere
paviljoen een officiële trouwlocatie. Een huwelijksceremonie is mogelijk van maandag tot en met zaterdag tussen
09:00 – 20:00 uur. Op de dag zelf is er een Hajé gastheer of gastvrouw aanwezig om te zorgen dat alles perfect
verloopt. Voor een trouwambtenaar dienen jullie zelf contact op te nemen met de afdeling Burgerzaken van de gemeente Lelystad.

Willen jullie je ja-woord geven met uitzicht over de weilanden van de waterlinie? Dan is onze industrieel ingerichte
zaal “De Loods” de perfecte plek voor jullie ceremonie. Het is mogelijk om een losse ceremonie in “De Loods” te reserveren. Een huwelijksceremonie is mogelijk van maandag tot en met zaterdag tussen 09:00 – 20:00 uur. Op de dag
zelf is er een Hajé gastheer of gastvrouw aanwezig om te zorgen dat alles perfect verloopt.
Voor een trouwambtenaar dienen jullie zelf contact op te nemen met de afdeling Burgerzaken van de gemeente
Nieuwegein.

Details huwelijksceremonie
Huurperiode:			
Aanvang:			
Aantal gasten:			

8.

bij alleen een ceremonie maximaal twee uur gebruik van de Waterlely
de deuren openen een kwartier voor aanvang van de ceremonie
maximaal 80 personen

Details huwelijksceremonie

Huurperiode:			2 uur
Aanvang:			
de deuren openen een kwartier voor aanvang van de ceremonie
Aantal gasten:			
maximaal 200 personen

9.

“The perfect place
for a love story....”
10.

Bruidstaart en Petit Fours

Wij werken graag samen met bakkers uit de omgeving
voor de bruidstaart en petit fours, vraag onze medewerkers naar de mogelijkheden.

High Tea

Willen jullie iets heel anders? Kies dan voor een Hajé
High Tea.

11.

3-gangen keuze menu

Feestavonden

Voor:
Rundercarpaccio
Zalmcarpaccio
Vegetarische soep
Hoofd:
Zalm uit de oven met knoflook/dille en witte wijn saus
Biefstuk met pepersaus
Mediterrane Quiche
Na:
Petit grand dessert

Wat kunnen jullie verwachten?
Nadat het officiële gedeelte is afgesloten, is het nu tijd om te vieren dat
jullie getrouwd zijn! Wij zorgen er natuurlijk voor dat ook de feestavond
een succes zal zijn voor jullie. Daarvoor hebben wij verschillende arrangementen samengesteld. Deze arrangementen zijn gebaseerd op vier
uur, van 20:00 uur tot 00:00 uur.

De hoofdgerechten worden geserveerd met aardappeltjes uit de oven,
huisgemaakte frites, gemengde salade en warme groente van het seizoen.

Diners
Voor het diner hebben we verschillende opties beschikbaar. Jullie kunnen kiezen voor een 3-gangen menu zoals
hierboven beschreven. Of kies voor één van onze dinerbuffetten. Voor een overzicht van onze buffetten en de inhoud, vraag naar onze buffettenmap! Willen jullie liever een lunch in plaats van een diner. Dat kan! Informeer naar
onze mogelijkheden.

Feestavond Brons

Feestavond Zilver

Feestavond Goud

Ontvangst met
een koud glas prosecco

Ontvangst met
een koud glas prosecco

Ontvangst met
een koud glas prosecco

Nootjes en zoutjes op tafel

Nootjes en zoutjes op tafel

Nootjes en zoutjes op tafel

Gedurende het feest drie
warme hapjes per persoon

Gedurende het feest twee
koude en twee warme
hapjes per persoon

Gedurende het feest drie
koude en drie warme hapjes
per persoon

Onbeperkt bieren, frisdranken
en wijnen

Onbeperkt bieren, frisdranken
en wijnen

Onbeperkt bieren, frisdranken
en wijnen

Als afsluiter een puntzak
friet met mayo

12.

13.

Decoratie
Naast onze basis decoratie is het toegestaan om de Waterlely en het restaurant te voorzien van eigen decoratie om
zo de locatie een persoonlijke touch te geven . Het aanbrengen en het opruimen van deze versiering is op eigen
verantwoordelijkheid. Aanbrengen van de versieringen mag een half uur voor de huurperiode. Soms is het in
overleg mogelijk om al eerder de decoratie aan te brengen. Direct na afloop van de ceremonie of het feest moet de
decoratie verwijdert worden.
Is het niet mogelijk om de decoratie zelf aan te brengen en/of te verwijderen? Wij nemen dit graag uit handen.
Voor het aanbrengen en verwijderen reken we 25,- per persoon per uur. Gebruik maken van de aanbreng- of
verwijderservice? Laat het ons minimaal één week van tevoren weten.

Trouwfoto’s
De mooiste dag van jullie leven willen jullie natuurlijk
vastleggen in de mooiste foto’s. Wij geven jullie graag tips
voor de leukste fotografen en plekjes.

In het geval van beschadiging of extra schoonmaak door aangebrachte decoratie brengen wij kosten in rekening.

Muziek
Om de locaties meer in een
bruiloftssfeer te brengen,
hebben we diverse mogelijkheden. Onze medewerkers
denken graag met u mee
over passende decoratie bij
jullie feest.

14.

Aankleding
meubilair

- Witte stoelhoezen
- Wit tafellinnen
- Witte statafelrokken

Sfeermakers

-Witte lampionnen
- Witte slingers
- Zilveren kandelaars op tafel
- Zwarte kandelaars voor buiten

Uiteraard hoort bij een bruiloft ook muziek! Wij zorgen ervoor dat tijdens de ceremonie
of het diner de muziek wordt gespeeld die jullie kiezen.

Tip! Kies een artiest en of DJ die bij jullie past, mogen jullie er niet uitkomen, dan hebben wij meerdere bedrijven
waar wij vaak mee samen werken die van jullie avond een feestje kunnen maken.

15.

Maak jullie bruiloft compleet!

Checklist
Met onze checklist vergeten jullie niets!

12 tot 6 maanden voor het huwelijk
Met onze Hajé Compleet lijst, kunnen jullie je bruiloft helemaal personaliseren!
Lever deze lijst uiterlijk één maand voorafgaande aan jullie trouwdag bij ons in.

Ceremonie
O Uitrijkaart (Natuurpark)		
O Ontvangst van gasten met
koffie en thee in het restaurant
O Trouwopstelling op de steiger
of op het weiland*			
O Aankomst met het bootje
(Natuurpark)**			
O Gebruik beamer inclusief scherm
O Gebruik plasmaschermen		

Overdag
O
O
O
O

High Tea, vanaf 4 personen
Petit Fours, prijs op aanvraag
Lunchbuffet of a la carte
Excursie Natuurpark

* Mits het weer het toelaat.
** De boot vaart tussen 1 mei en 31 oktober. Hiervoor wordt het paar
van de Ooievaarspaal bij het restaurant naar de steiger van de Waterlely gevaren. Alleen in geval van onweer en hevige regenval wordt er
niet met de boot gevaren, ter beoordeling van de schipper en volgt
er een restitutie. Ook als jullie echt vinden dat het weer te slecht is,
volgt restitutie.

16.

Avond
O Puntzak friet met Mayo als afsluiting
O Kleine broodjes hamburger als afsluiting
O Verlenging feestavondarrangement
O Extra ronde bitterballen		
O Microfoon				
O Beamer met scherm			

4 maanden voor het huwelijk

O maak een afspraak met de trouwambtenaar
O neem met de dominee of pastoor de huwelijksvoltrekking in de kerk door
O bezoek eventueel de notaris voor de huwelijkse voorwaarden
O bestel nu de uitnodigingen en vraag alvast naar de
bijpassende enveloppen, zodat je al kunt beginnen met
het schrijven van adressen
O kies de trouwringen
O kom samen met familie, vrienden of de ceremoniemeester langs bij Hajé om alvast sfeer te proeven!
O bestel het bruidsboeket, de corsages en bloemdecoraties
O zoek de bruidstaart uit
O bespreek de details met het bruidspersoneel

O ouders en directe familieleden op de hoogte brengen
O vaststellen van de datum van de huwelijksdag
O plaats en tijdstip vaststellen
O stel een budget vast
O hoeveel mensen willen jullie uitnodigen?
O kies eventueel een weddingplanner
O bespreek stadhuis en/of kerk
O reserveer jullie trouwlocatie bij Hajé! Doe dit ongeveer een jaar van tevoren om zeker te zijn dat wij op de
dag van jullie voorkeur ruimte hebben
O kies de getuigen en eventueel bruidskinderen
O maak een voorlopige gastenlijst
O maak een voorlopig draaiboek
O bezoek eventueel bruidsbeurzen
O ga op zoek naar bruidskleding en schoenen
O bedenk een thema of bepaal de stijl van jullie bruiloft
O ga op zoek naar trouwvervoer
O het is verstandig om een verzekering af te sluiten
O plan de huwelijksreis
O bespreek de fotograaf en/of videograaf
O wil je een band, DJ of orkest? Ga alvast zoeken naar
geschikte muziek voor je bruiloft

O verstuur de uitnodigingen
O controleer de paspoorten voor de huwelijksreis
O visums en vaccinaties voor de huwelijksreis regelen

6 maanden voor het huwelijk

6 weken voor het huwelijk

O zorg dat alle benodigde trouwpapieren in je bezit zijn
O ga in ondertrouw
O stel je werkgever tijdig op de hoogte van vrije dagen
op en na de bruiloft
O bespreek uitgebreid jullie wensen voor de voltrekking, receptie, diner en feest door
O reserveer een bruidssuite voor de huwelijksnacht
O stel de huwelijksverlanglijst (eventueel online) samen
O maak in overleg met het bruidspersoneel een tijdschema voor de trouwdag

3 maanden voor het huwelijk

O maak een definitieve gastenlijst
O kies een visagist en hairstylist en maak een afspraak
voor een proefsessie
O bestel de huwelijksbedankjes
O ga op zoek naar cadeautjes voor de getuigen en het
overige bruidspersoneel

2 maanden voor het huwelijk

O pas de trouwjurk en het kostuum
O proefsessie make-up en kapsel
O gastenboek kopen
O maak een definitieve tafelschikking
O stel eventueel een bruidsstoet samen
O hoe worden de ringen gebracht?
O bevestig alle afspraken met Hajé, fotograaf, band, vervoer etc.

17.

4 weken voor het huwelijk

O loop alvast de trouwschoenen in
O sluit een reisverzekering voor de huwelijksreis af
O neem het draaiboek van de kerkelijke ceremonie nog
eens met de geestelijke door
O bespreek de huwelijksvoltrekking met de ambtenaar
van de burgerlijke stand
O geef de huwelijksaankondiging door aan de krant
O kleding nogmaals doorpassen
O alle accessoires moeten nu compleet zijn

2 weken voor het huwelijk

O haal de trouwringen op
O ga naar de kapper
O ga naar de schoonheidsspecialist
O maak een lijst met alle benodigdheden voor de huwelijksreis
O neem het gehele programma door om zeker te weten dat alles klopt en in elkaar zit zoals jij dat wilt
O check alle reserveringen nog eens
O houd er rekening mee dat je misschien verrast wordt
door vrienden met een vrijgezellenfeest
O maak een afspraak met jouw contactpersoon bij Hajé
om, samen met de ceremoniemeester, alles nog een
keer door te lopen!

1 week voor het huwelijk

O geef het definitieve aantal gasten door bij Hajé
O kleding laatste keer doorpassen en meenemen
O ga naar de pedicure/manicure
O pak alvast de koffers voor de huwelijksreis
O is het stadhuis, de kerk, de feestlocatie, het hotel etc.
gereserveerd en zijn alle afspraken gemaakt?
Controleer voor de laatste keer alles.
O wijzigingen kunnen nu nog worden aangebracht
O route controleren op eventuele wegwerkzaamheden
O draaiboek bespreken met het bruidspersoneel en de
getuigen
O bruidskinderen voorbereiden

18.

1 dag voor het huwelijk

O geld klaarleggen voor contante betalingen
O tasje met cosmetica, parfum, panty’s, enz. klaarleggen
O ringen klaarleggen
O tijd om te ontspannen en op tijd naar bed te gaan

De trouwdag

O de ringen en het bruidsboeket niet vergeten
O genieten van jullie dag, wij zorgen voor de rest!

Na de trouwdag

O huwelijksreis
O belangrijke papieren aanpassen zoals bankrekeningen en verzekeringen
O bedankbriefjes schrijven

“My love for you is a
journey, starting at forever
and ending at never”
19.

Reserveringsvoorwaarden

Huisregels
Versieringen

Het is toegestaan dat er voor een huwelijksceremonie versieringen worden aangebracht. Omdat er
meerdere huwelijken mogelijk zijn op één dag gelden de volgende voorwaarden: toegang voor het aanbrengen van
versieringen een half uur voor de huurperiode. De versieringen dienen direct na afloop van de huurperiode verwijderd te worden. Het plaatsen van bloemstukken of kaarsen is toegestaan. Alleen wanneer het mogelijk is mogen er
eerder versieringen aangebracht worden, dit altijd in overleg met ons. Bij beschadiging brengen wij kosten in rekening.

Strooien

Flevo-Landschap staat het niet toe dat er rondom of in de Waterlely met rijst, rozenblaadjes of iets anders gestrooid
wordt. Tip! een leuk alternatief is bellenblaas.

Duiven

Het is toegestaan om duiven op de steiger van de Waterlely los te laten.

Wij zetten graag een reservering voor jullie in optie, jullie ontvangen van ons een offerte op basis van de wensen.
deze offerte heeft een bepaalde geldigheid.
Offertes onder €1.000.De offerte is zeven dagen geldig. Zijn jullie akkoord met de offerte? Dan ontvangen wij graag een schriftelijke
bevestiging en maken wij de reservering definitief.
Offertes boven €1.000.De offerte is 14 dagen geldig. Wij maken jullie reservering graag definitief. Stuur de offerte ondertekend retour en
voeg de NAW gegevens daarbij. Jullie ontvangen dan aanbetalingsverzoek van 50% van de totaalsom. Na ontvangst
van de aanbetaling maken we de reservering definitief.
Hebben jullie meer tijd nodig? In overleg kan de optie verlengd worden.

Annulering:
Wij vinden het erg jammer als een partij bij ons geannuleerd wordt. Wij zijn in geval van annulering helaas genoodzaakt om een bedrag in rekening te brengen:
1. Bij annulering meer dan 1 maand voor de datum van de reservering wordt 0% in rekening gebracht.
2. Bij annulering meer dan 14 dagen voor de datum van de reservering wordt 25% in rekening gebracht.
3. Bij annulering meer dan 7 dagen voor de datum van de reservering wordt 50 % in rekening gebracht.
4. Bij annulering minder dan 7 dagen voor de datum van de reservering wordt 100% in rekening gebracht.

Definitief aantal gasten doorgeven:
Wij ontvangen het definitieve aantal gasten graag 7 dagen voor de partij. Op basis van dit aantal personen zal de
uiteindelijke rekening gemaakt worden. Indien er meer gasten komen dan doorgegeven, zal dit worden toegevoegd
aan de rekening.

20.

21.

Shops, Hotels & Restaurants
T. 088 523 00 21
E. banqueting@haje.nu
www.haje.nu
Hajé restaurant Natuurpark
Vlotgrasweg 11
8219 PP Lelystad

Hajé restaurant Nieuwegein
Waterliniedok 1
3433 NV Nieuwegein

