Huisregels
Landgoed Duin & Kruidberg kijkt ernaar uit een onvergetelijke dag te verzorgen voor u en uw
gasten. Om dit optimaal te laten verlopen, zijn er een aantal zaken waar wij u graag over willen
informeren. Op deze manier kunnen verrassingen op de dag zelf voor beide partijen voorkomen
worden.
Naast een unieke locatie, is Landgoed Duin & Kruidberg onderdeel van Nationaal park ZuidKennemerland en tevens een rijksmonumentaal pand in een stiltegebied. Vanzelfsprekend zijn hier
bepaalde restricties aan verbonden die wij hieronder graag met u delen.
Muziek
 In de Koetszaal is versterkte muziek toegestaan tot uiterlijk 24.00 uur.
 Versterkte muziek in de Chicago lounge en Amsterdamzaal na 01.00 uur is niet
toegestaan.
 Alleen akoestische muziek in de klassieke stijlkamers van het landhuis en de tuin is
toegestaan.
 De maximale toegestane decibelhoeveelheid tijdens de receptie en feestavond is 90
decibel.
 Wanneer de feestavond plaatsvindt in de Koetszaal, staat de DJ voor de dichte staldeuren.
Decoratie
 Het strooien van echte rozenblaadjes binnen is niet toegestaan. Het strooien van kunst
bloemblaadjes binnen is wel toegestaan, mits deze worden opgeruimd door het
gezelschap.
 Echte rozenblaadjes zijn buiten wel toegestaan, mits deze ook weer worden verwijderd.
 Het gooien van onnatuurlijke en langzaam afbreekbare producten (rijst, confetti, kunst
rozenblaadjes e.d.) in de tuin en binnen is niet toegestaan.
 Bij zelf meegebrachte decoratie, gaan wij ervan uit dat dit door u weer wordt verwijderd.
Wij vertrouwen op uw medewerking in bovengenoemde vier punten. Indien u wenst dat wij
u assisteren met opruimen, worden hier personeelskosten voor doorberekend à € 37,50
per uur tot 20.00 uur en € 75.00 na 20.00 uur.
 In verband met de ligging in een natuurgebied en het luchtverkeer, is het niet toegestaan
om ballonnen op te laten in de buitenlucht.
 Graag attenderen wij u erop dat het afsteken van vuurwerk niet is toegestaan.
 In verband met brandveiligheid is een rookmachine niet toegestaan.
Catering
 Het inhuren van externe catering, met uitzondering van een bruidstaart, is niet mogelijk.
 Indien u gebruik wenst te maken van een proefdiner, attenderen wij u erop dat deze
kosten hiervoor aan u worden doorberekend.
 Tijdens en/of aan het einde van het evenement moet de contactpersoon of
ceremoniemeester de bonnen tekenen. Deze bonnen zijn ter controle van het verbruik van
het eten en drinken. Indien de bonnen niet getekend worden, gaan wij ervan uit dat u
akkoord bent met de inhoud.
Drugs
 Als drugs gevonden worden op het Landgoed of bij binnenkomst, worden deze in beslag
genomen en wordt de gast verwijderd. Indien nodig wordt de politie ingeschakeld.
 Bezoekers onder invloed van drugs worden niet toegelaten dan wel verwijderd.
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Partners
 Leveringen van meubilair en andere grote materialen die voorafgaand en achteraf aan uw
partij worden gebracht is niet mogelijk tussen 23.00 en 09.00 uur, tenzij anders
besproken.
 Geleverde spullen moeten de volgende dag voor 12.00 uur opgehaald worden tenzij anders
besproken. Indien dit niet wordt nagestreefd is dit op eigen risico van de leverancier.
 Op het moment dat er gebruik gemaakt wordt van een samenwerking met externe
leveranciers, vragen wij u alle details op het gebied van levering en- retourtijden de
spullen en de telefoonnummers aan ons door te geven. Deze tijden graag in overleg
plannen met uw Meeting & Event Planner.
 Wanneer externe partners apparatuur of decoratie leveren, is het mogelijk om dit tot
18:00 uur door Brasserie DenK te transporteren.
 Flight cases en andere transportattributen kunnen in overleg worden opgeslagen, wanneer
opslag niet mogelijk is, dient dit zelfstandig te worden opgeslagen.
Overige
 Het vliegen met een drone boven een Natura2000 gebied mag alleen met een vergunning,
deze kunt u aanvragen bij de provincie. Graag vernemen wij hier kennis van.
 Wanneer u gebruik maakt van een drone moet u zich houden aan de regeling modelvliegen
en privacywetgeving.
 Graag attenderen wij u erop, dat de tuin niet exclusief voor u is gereserveerd. Indien u
volledig het Landgoed afhuurt, bieden wij wel exclusiviteit voor de tuin.
 Wij gaan respectvol met onze gasten om en verwachten dat onze gasten hetzelfde gedrag
vertonen naar onze collega’s en omgeving.
Uit onze ervaring is gebleken dat het doornemen van bovenstaande punten voor beide partijen
duidelijkheid geeft. Wij vragen u dan ook vriendelijk deze door te nemen en getekend te
retourneren.
Wij kijken er naar uit om er samen met u een geweldige dag van te maken.
Met vriendelijke groet,
Meeting & Events team van Landgoed Duin & Kruidberg
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