
Trouwen op Het Arendsslot

Arendsslot Goede Afspraken 
Goede vrienden



Het Arendsslot in vogelvlucht
Allereerst van harte gefeliciteerd met uw voorgenomen huwelijk!

Als SRAS-team waarderen wij het zeer dat u Het Arendsslot 
overweegt als uw persoonlijk trouwkasteel, om samen met uw 
dierbaren een onvergetelijke bruiloft te vieren.

Het Arendsslot is het jongste kasteeltje van Nederland en staat 
in ’s Heer Arendskerke, door de dorpsbewoners “SRASkerke” 
genoemd. Omgeven door bos, weide en boomgaard, bevindt 
zich dit sprookjeskasteel omringt met een slotgracht, etagetuinen, 
en nog zoveel meer details waardoor je niet weet waar eerst te 
kijken!

Wanneer u kiest voor het Arendsslot dan is het kasteel exclusief 
voor uw  trouwdag enkel voor u en uw gasten gereserveerd, zo-
dat u in alle rust èn privacy onvergetelijke momenten kunt maken 
met uw dierbaren.

Maak kennis met het ervaren trouwteam van Kasteel het Arendsslot

Van links naar rechts

Anneleen Stouten - SRAS arrangeur
Als SRAS arrangeur van het Arendsslot, is Anneleen uw aanspreekpunt als het gaat over uw SRAS 
event op het Arendsslot. Zij draagt de verantwoordelijkheid vanaf het eerste contact, de bezichtiging 
tot de uitvoering en de nazorg van uw huwelijksdag. Een functie die zij al ruim 5 jaar met ontzettend 
veel plezier vervuld, waarin zij streeft naar een Succesvol Relatiearrangement op het Arendsslot in uw 
persoonlijke Stijl!  

Leon Nijsse - Gastheer en huwelijksbode
Tijdens uw huwelijksdag verzorgt Leon in samenwerking met de door u gekozen trouwambtenaar 
voor een goed verloop van de huwelijksceremonie.“Mijn persoonlijke missie is u als gewaardeerde 
gast een onvergetelijke kasteelbelevenis te bezorgen”.

Hennie Bosman
Als gastvrouw en eigenaresse van het Arendsslot  draagt Hennie zorg voor uw optimale kasteelgenot.
De tuinen, het kasteel, de binnenplaats, uw bruidssuite, de hapjes en drankjes. Alles  is tot in de 
puntjes verzorgd, zodat er voor u niets overblijft dan op uw trouwdag  genieten van elkaar en uw 
gezelschap.



Arrangementen

12:00

13:00

Photo de mariée

U als bruidspaar arriveert en parkeert uw bruidsvoertuig 
als ereplaats voor de slotbrug. Uw bruidsfotoshoot wordt 
feestelijk gestart met een welkomstdrankje in het souter-
rain. De bruidsfotoshoot vindt plaats in de prachtige stijl-
salons en de betoverende tuinen en binnenplaats met 
helderblauw zwembad en uitzicht op de paardenweide. In 
dit schitterende decor kunt u in alle rust en 100% privacy 
onvergetelijke momenten vastleggen.

Déjeuner d’amour

U en uw genodigde gasten genieten van een Franse kas-
teellunch in de Orangerie met uitzicht op het binnenplein.
U geniet van Franse lunch met o.a. luxe belegde baguet-
tes, croissants en pain au chocolat. Het Arendsslot schenkt 
onbeperkt verse fruitsappen, melk, ko�  e-/thee.

Optioneel: 3-gangen kasteellunch  incl. huiswijn + halfuur 
verlenging.

Uw trouwdag met een intiem gezelschap vieren in een nieuw Frans symmetrisch 
sprookjeskasteel? Eerder bekroond met de architectuurprijs; mooiste gebouw van 
Zeeland én de Love Awards publieksprijs beste trouwlocatie van de Provincie?



15:00

16:00

17:00

Gâteau de mariage (bruidstaart)

De bruidstaart staat prachtig gedecoreerd te wachten 
voor het traditionele aansnijmoment. Het Arendsslotteam 
verzorgt de taart of bruidsgebakjes voor uw gasten.
Gedurende het arrangement schenken wij 2x ko�  e-/thee 
of frisdrank en onbeperkt tafelwater.
Het bruidstaartmoment wordt verzorgd in de Orangerie 
van het kasteel, of bij mooi weer op de binnenplaats.

Boisson de mariage (bruidsborrel)

Na de bruidstaart volgt een originele bruidsborrel bij mooi 
weer geserveerd op het binnenplein. Op de (sta) tafels 
staan feestelijke etagères met knabbelgroenten of bor-
relmix. Gedurende het arrangement genieten u en uw 
gasten van onbeperkt frisdranken, verse fruitsappen, wij-
nen en bieren en serveert het Arendsslotteam u vier luxe 
(amuse) hapjes.

Optioneel supplement voor kinderen: Franse kasteelspe-
len of rondrit op één van onze witte minikasteelpaardjes.

Einde van een onvergetelijke dag op kasteel het 
Arendsslot!

14:00 Cérémonie de mariage (huwelijksceremonie)

Uw gasten arriveren en worden gastvrij ontvangen door 
het Arendsslotteam met een verse fruitsmoothie. De hu-
welijksceremonie vindt plaats in de prachtige witte salon, 
gelegen op de bel’etage van het kasteel. Nadat uw gas-
ten hun plaatsjes hebben ingenomen, zal u als bruids-
paar, uw indrukwekkend entree maken.

Na de plechtigheid verlaat  u als bruidspaar als eerste de 
trouwzaal, om zo elkaar in alle rust en privacy te felicite-
ren.Uw gasten verzamelen rond het zwembad met een 
(alcoholvrije) champagne. Tijd voor de balkonscène, waar 
we een toast op uw huwelijk uitbrengen en de bruidsdui-
ven worden uitgelaten!

Arendsslot Goede Afspraken 
Goede vrienden

Mariage d’ église

Religieuze bijeenkomst/ kerkelijke bevestiging in de 
orangerie of witte salon. Arendsslotteam verzorgt geheel 
volgens uw wensen de betre� ende ruimte in met o.a. 
knielbank, kansel en loper. Invulling hiervan wordt nader 
met u als bruidspaar bepaald.



Ontdek de mooiste plekjes van het kasteel

Roze Salon

Witte Salon
De Witte Salon, gelegen op de Bel’ etage van 
het kasteel, zal op uw huwelijksdag ingericht 
worden, als trouwzaal, waar u als bruidspaar 
elkaar uw jawoord zal geven. U zal voorin stra-
len in de twee prachtige fauteuils, in de toren 
nis, met uitzicht naar uw gasten. Uw getuigen 
krijgen een ere plaatsje op de twee  sofa’s.

Vlak voor de huwelijksceremonie, wacht u 
als bruidspaar in de Roze salon voordat de 
plechtigheid gaat beginnen, en uw gasten hun 
plaatsje in de witte salon heeft ingenomen. 
Wanneer de huwelijksbode u een seintje 
heeft gegeven, kunt u zich klaar maken voor 
uw entree. Ook na de ceremonie, vertrekt u 
als bruidspaar als eerste de trouwzaal richting 
de Roze salon, zodat u elkaar in alle rust en 
privacy kunt feliciteren.



Tuinen
Geniet buiten van wat al het moois wat het 
Arendsslot u te bieden heeft. Beklim de prach-
tige etagetuinen, wandel rond de romantische 
slotgracht. Of neem een kijkje bij de paarden-
weide.

Binnenplaats
De binnenplaats biedt uitzicht op de achter-
zijde van het kasteel, tegenover de paarden-
weide en boomgaard. Met een helderblauw 
zwembad centraal, biedt de binnenplaats 
ruimte bij mooi weer voor uw bruidsborrel, 
waar de terrassen worden in gedekt, en na de 
ceremonie in de Witte Salon, waar uw gasten 
rondom het zwembad en u als bruidspaar in 
de middelpunt op het bordes voor de toast en 
om de bruidsduiven uit te laten.

Het trappenhuis
Eén van de meest fascinerende plekken in 
het kasteel is dan wel het trappenhuis. Neem 
zeker de tijd, om tijdens uw fotoshoot, hier 
unieke foto’s te nemen.

Leeuwensuite
De leeuwensuite bevindt zich in het souterrain 
van het kasteel. Deze ruimte biedt gelegen-
heid o.a. prachtige foto’s tijdens de shoot of 
als een gezellig optrekje wanneer uw gasten 
behoefte hebben aan een rustig gesprek.



AANVULLENDE OPTIES

Buiten ceremonie (enkel mogelijk bij een ceremoni-
eel huwelijk) t.w.v. €240,- extra.

Bruidstaart (indien u deze via het Arendsslot wenst te 
regelen) t.w.v. €5,- p.p. extra.

Bloemenarrangement: (bloemen zijn afgestemd op 
uw bruidsboeket)

Nr. 1 €60,-   (10 minivaasjes gedecoreerd in de ruim-
tes waar u gebruik van wenst te maken)

Nr. 2 €120,- (bovenstaande, + in iedere salon een 
vaasje en een groot boeket op de patio)

Nr. 3 €240,- (bovenstaande, + en buiten op de 
binnenplaats krijgen de tafels extra bloemen. ( de 
arenden op het bordes krijgen een bijpassende strik, 
en de kaarsen en kussens worden op uw themakleu-
ren afgestemd.)

3 – gangen lunch: + verlenging half uur kasteelhuur 
en bijhorende groepsprijs.

Franse kasteelspelen t.w.v. €60,- extra.

Rondrit op minipaardje rond de slotgracht t.w.v. €60,- 
extra.

Arendsbruidssuite t.w.v. €120,- (gratis bij afname van 
3 arrangementen)

45 minuten decor-stylingassistentie tijdens bruids-
fotoshoot in het kasteel t.w.v.€60,- (Wanneer u hier 
gebruik van wenst te maken, mag er onder toezicht 
geschoven worden met de meubelen.)

Nr. 1 Nr. 2Nr.3



Badkamer met  regendouche, wastafel, 
toilet

Kledingkast

Kingsizebed

2- 2 persoonszitjes 

Bruidskaptafel 

Romantisch gouden passpiegel 

De Arendsbruidssuite  is een  romantische suite in 
het souterrain van het slot. Een aanrader wanneer 
u het kasteel reserveert voor uw foto/fi lmopname 
of bruiloft voor een rust- & opfrismomentje. De in-
tieme Arendssuite geeft een vorstelijk uitzicht over 
de etagetuin en zal deze dag uw privé vertrek zijn. De 
Arendssuite is stijlvol ingericht met antiek meubulair 
op arendspootjes.

Maak uw kasteelverblijf comfortabel
Boek de Arendsbruidssuite Supplement voor € 
60,- per dagdeel.

BRUIDSSUITE VOORZIENINGEN

SUPPLEMENT

bob-photos.com

De Arendsbruidssuite

DE ARENDSBRUIDSSUITE



Reviews
Een aantal reviews van www.toptrouwlocaties.nl en www.per-
fectwedding.nl. Het Arendsslot is op meerdere sites te vinden als 
trouwlocatie.



TARIEVEN
Naar aanleiding van de door u samengestelde 
bruidsarrangementen, kunt u zelf snel en gemak-
kelijk uw prijs uitrekenen.

Dit werkt als volgt:

Stel zelf uw programma samen, dit kan vanaf 3 
arrangementen. (zie kopje arrangementen voor 
meer informatie). De volgorde van de gewenste 
arrangementen kunt u dus zelf invullen.

De nummering van onderstaande prijslijst, houdt 
het Arendsslot aan voor de berekening voor uw 
o� erte. Zo betaald u per één uurs arrangement 

een bedrag aan kasteel huur en een groepsprijs. 
De prijs wordt lager naarmate u meerdere arran-
gementen afneemt. Dus hoe langer uw kasteel-
verblijf, hoe voordeliger!

(ps. Enkel bij bruidsfotoshoot is een uitzondering, 
deze is normaliter met een maximum van 5 per-
sonen, zodat u als bruidspaar, voor uw gasten 
arriveren in alle rust en privacy samen onvergete-
lijke momenten met uw foto en of videograaf kunt 
vastleggen.)

Prijzen zijn inclusive:

All inclusive één uurs 
Arrangementen

Kasteelhuur

Privé parking

100% privacy

Ervaren trouwteam

Exclusiviteit: u huurt het kasteel exclusief 
voor u en uw gasten.

VIP behandeling

Respect voor uw a� omst en religie
Een betoverend sprookjesdecor voor u als 
glamoureus bruidspaar
Volledige privacy zodat u he-le-maal uzelf 
kunt zijn!
Een discreet en behulpzaam team die 
zorgen voor een ho� elijk ontvangst
Uw eigen bruidssuite om samen even 
terug te trekken
Kleinschalig, zodat u niet ver hoeft te 
lopen
Symmetrische architectuur waardoor jullie 
een stralend middelpunt vormen

Kiezen voor het Arendsslot betekent 
JA zeggen tegen…



NOVEMBER T/M APRIL
Maandag t/m donderdag

Vrijdag en zaterdag + 20%

Arrangement kasteelhuur Tot 20 
personen

Tot 30
 personen

Tot 40 
personen

bruidsfotoshoot 
Totaalprijs incl. 5 personen en 

kasteelhuur

1e 
dagarrangement €300,- € 600,- €900,- €1200,- €450,-

2e 
dagarrangement €275,- € 550,- €825,- €1100,- €412,5,-

3e 
dagarrangement €250,- € 500,- €750,- €1000,- €375,-

4e 
dagarrangement €225,- €450,- €675,- €900,- €337,5,-

5e 
dagarrangement €200,- €400,- €600,- €800,- €300,-

6e 
dagarrangement €175,- €350,- €525,- €700,- €262,50,-

verlenging half uur €150,- €300,- €450,- €600,- €100,- 
kasteelhuur en €10,- p.p.

Arrangement kasteelhuur Tot 20 
personen

Tot 30
 personen

Tot 40 
personen

bruidsfotoshoot 
Totaalprijs incl. 5 personen 

en kasteelhuur

1e 
dagarrangement €360,- €720,- €1080,- €1440,- €540,-

2e 
dagarrangement €330,- €660,- €990,- €1320,- €495,-

3e 
dagarrangement €300,- €600,- €900,- €1200,- €450,-

4e 
dagarrangement €270,- €540,- €810,- €1080,- €405,-

5e 
dagarrangement €240,- €480,- €720,- €960,- €360,-

6e 
dagarrangement €210,- €420,- €630,- €840,- €315,-

verlenging half uur €180,- €360,- €540,- €720,- €100,- 
kasteelhuur en €10,- p.p.v

MEI T/M OKTOBER
Maandag t/m donderdag

Vrijdag en zaterdag + 20%



Het Arendsslot - Woonwijzer Noordzakweg 21   4448 RA ´s-Heer Arendskerke   

0113 - 61 37 22   info@arendsslot.nl   www.woonwijzer.nl


