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Gefeliciteerd met jullie verloving! En wat leuk dat jullie
belangstelling hebben om jullie huwelijk te voltrekken en
vieren in de Oranjerie van Landgoed Sandenburg. 

Landgoed Sandenburg ligt verscholen in het coulissen-
landschap even buiten Utrecht. Met 600 hectare is Sandenburg
een van de grootste familielandgoederen van Utrecht. Het
romantische witgepleisterde Kasteel Sandenburg wordt al
meer dan twee eeuwen bewoond door de familie Van Lynden
van Sandenburg.
 
Jullie huwelijk vindt plaats in de Oranjerie. Dit fraaie, eveneens
witgepleisterde gebouw ligt in de tuin van Kasteel Sandenburg.
De hele Oranjerie staat exclusief tot jullie beschikking. In deze
brochure lezen jullie wat de mogelijkheden zijn. 

We wensen jullie heel veel plezier met de voorbereidingen van
jullie huwelijk.

 

    Welkom in  de Oranjerie van Landgoed Sandenburg
! 



Vier de dag van je leven

in de Oranjerie van Landgoed Sandenburg



Vroeger werd de Oranjerie gebruikt als overwinter plaats voor
de palmbomen en sinaasappelbomen die 's zomers in de tuin
staan. Nu is de Oranjerie in gebruik als vaste trouwlocatie van
de gemeente Wijk bij Duurstede.

De Oranjerie is zeven meter hoog, en heeft zeven grote deuren
naar de tuin van Kasteel Sandenburg. Door de hoge ramen en
prachtige lichtinval is de Oranjerie bijzonder geschikt voor
bruidsfotografie. 

In de lente en zomer zetten we de tuindeuren open en is op de
achtergrond een orkest van vogeltjes te horen. Misschien
krijgen jullie wel bezoek van de pauwen en parelhoenders die
in de tuin rond lopen! 

De Oranjerie heeft een eigen terras en tuin, en ligt op het
besloten deel van het landgoed. Jullie hebben bij ons dus alle
privacy. 

Foto:     

De Oranjerie

Foto We Capture    







13:30                     Ontvangst gasten 
14:00                     Aankomst bruidspaar via het smeedijzeren hek 
14:15 - 15:00       Huwelijksceremonie 
15:00 - 16:00      Toost met bruidstaart 
16:00 - 18:00      Fotoshoot en borrel
18:00 - 20:00     Diner 
20:00                    Vertrek naar de feestlocatie

Het is natuurlijk ook mogelijk om eerder te beginnen en na de
ceremonie jullie gasten te trakteren op een lunch. De Oranjerie
staat tot 20:00 uur exclusief tot jullie beschikking. 

Willen jullie in plaats van een feest lang dineren in de
Oranjerie? Of een avondreceptie houden? Dat kan natuurlijk
ook; voor € 245 boeken jullie het avonddeel tot  23 uur bij. 

Bel ons gerust om jullie wensen te bespreken. We denken graag
met jullie mee.

Hoe ziet jullie dag er uit?
Voorbeeld Dagindeling



Eten en drinken

 
 
 
 
 
 
 
 
 

. 

Onze vaste cateraar Vernooy zorgt voor een gastvrije ontvangst
en heerlijk eten en drinken. Na de huwelijksceremonie snijden
jullie de bruidstaart aan, en is er gelegenheid voor een toost en
felicitaties. Daarna is het tijd voor foto's in de tuin, gevolgd
door een gezellige receptie of lunch. En 's avonds kunnen jullie
bij ons natuurlijk heerlijk dineren. 

Willen jullie een stijlvol huwelijksdiner aan lange tafels? 
Of juist  een bohemian chic lunch of BBQ in de tuin, onder de
oude perenbomen? Vernooy Catering kent de Oranjerie en
denkt graag met jullie mee.  Neem gerust even contact op met
Vernooy om jullie wensen te bespreken en een gedetailleerde
offerte op te vragen: vernooycatering.nl, tel 030-7370491.

 Self-catering of alleen een ceremonie zonder catering is bij
ons niet mogelijk. 



                                                           Lunch in   de tuin
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                                                       Diner in  de Oranjerie



Locatiehuur Oranjerie
Maandag t/m woensdag tot 20 uur             € 1.415
Donderdag t/m zaterdag tot 20 uur            € 1.515 

Extra's
Bruidskamer Kasteel Sandenburg                 € 375    ( ma-vrij)
Avonddeel Oranjerie 20:00 - 23:00 uur        € 245

Catering
De kosten van de catering zijn afhankelijk van jullie wensen. 
Op vernooycatering.nl vinden jullie een indicatie van aanbod
en prijzen: neem contact op met Vernooy voor een
gedetailleerde offerte. Het minimale bestedingsbedrag aan
catering bedraagt € 1.400. 

Prijzen zijn inclusief btw en exclusief gemeentelijke huwelijksleges, en van
toepassing op boekingen gemaakt tussen 1/9 /22 en 31 /3 /23. 

Prijzen locatiehuur



Zaalcapaciteit
Tussen 1 mei en 30 september is het maximale aantal personen 72.  
Tussen 1 oktober en 30 april is dit 50. In deze maanden is de
capaciteit kleiner, omdat het dan te koud is om gebruik te maken
van het overdekte terras. 
                           

Dansfeest 
Omdat de Oranjerie in een stiltegebied ligt is een dansfeest, band,
DJ of silent disco bij ons niet mogelijk. Op 5 - 25 minuten rijden
van de Oranjerie bevinden zich echter verschillende sfeervolle
feestlocaties waar jullie met de avondgasten tot de vroege uurtjes
kunnen doorfeesten. 

Tips en meer informatie
Zijn jullie nog op zoek naar een feestlocatie, bloemiste, wedding-
planner of hotel in de buurt? Kijk op sandenburg.nl/tips voor
onze suggesties. Hier vinden jullie ook een link naar de website
van de gemeente Wijk bij Duurstede en de huisregels van
Oranjerie Sandenburg.

Praktische Informatie



Trakteer jezelf op een romantische start van je huwelijksdag! 
Kasteel Sandenburg beschikt over een mooie bruidskamer met uitzicht op
de Oranjerie waar de bruid zich kan klaar maken. De bruidegom haalt zijn
bruid op het bordes op. 

Jullie zien elkaar voor het eerst als de deuren van het Kasteel opengaan en
de bruid op het bordes verschijnt. Samen lopen jullie naar de Oranjerie,  

Bruidskamer  in  Kasteel Sandenburg

waar de gasten jullie opwachten. Of misschien maken jullie eerst een
mooie 'first look' fotoshoot voor het Kasteel.

Dit arrangement kan worden geboekt op maandag t/m vrijdag. 
De Bruidskamer staat tot drie uur voor de huwelijksceremonie ter
beschikking van de bruid. 



11:00                        Ontvangst bruid bij Kasteel Sandenburg
11:00 - 13:30         De bruid maakt zich klaar in de Bruidskamer
13:30                       Ontvangst gasten bij de Oranjerie 
14:00                       De bruidegom komt binnen via het grote hek 
                                  en haalt zijn bruid op het bordes op
14:15 - 15:00         Huwelijksceremonie 
15:00 - 16:00        Toost met bruidstaart 
16:00 - 18:00        Fotoshoot en borrel
18:00 - 20:00        Diner in de Oranjerie
20:00                       Vertrek naar de feestlocatie 
          
Dit arrangement kan worden geboekt op maandag t/m vrijdag. 
De huur van de Bruidskamer bedraagt € 375.

Willen jullie in plaats van een feest lang dineren in de Oranjerie?
Dat kan natuurlijk ook; voor € 245 boeken jullie het avonddeel tot
23 uur bij.

Arrangement Bruidskamer
Voorbeeld Dagindeling



Jullie Fotoshoot

Foto Ruud C Fotografie    

In en rond de Oranjerie kunnen jullie prachtig foto's maken. Plan dus
genoeg tijd in voor jullie fotoshoot!  Het maken van bruidsfoto's op
Landgoed Sandenburg is voorbehouden aan stellen die bij ons trouwen. 

De palmbomen staat tussen 15 mei en 15 oktober in de tuin. De overige
maanden overwinteren zij elders op het landgoed.

Willen jullie foto's of video's maken met een drone?  Vanwege de
privacy van omwonenden  is het vliegen met een drone alleen
toegestaan aan onze vaste fotografen en videografen. Deze vind je op
sandenburg.nl/tips. 

Natuurlijk kunnen jullie je eigen fotograaf of videograaf kiezen als
deze zonder opnames maakt zonder drone. 



Enthousiast? Kom langs voor een bezichtiging!  Bel of mail
ons even van te voren om een afspraak te maken:
Tel               06 - 18 48 66 68 
email          info@oranjerie-sandenburg.nl
Adres:         Sandenburgerlaan 6 in Langbroek. 

www.sandenburg.nl


