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Liefde is… 

…elkaar ten overstaan van de familie en vrienden op een mooie romantische 
plek het JA-woord geven! 

En waar kan dat beter dan in onze mooie Trouwtuin op ons landgoed, gelegen 

tussen het Keukenhofbos van Lisse en het Noordwijkse strand- en duinengebied. 

In deze grote groene tuin vol rodondendron’s staat een trouwprieel. Spreek 
hieronder je geloften aan elkaar uit en bezegel jullie liefde. Denk daar mooie 

witte Wedding Chairs bij. Een loper in iedere gewenste kleur. En de bloeiende 

bloembollenvelden in het voorjaar… het ultieme trouwplaatje. Wil je liever 
binnen trouwen of zorgen de weergoden ervoor dat het buiten niet gaat? In ’t 
Koetshuys vind je onze mooie charmante trouwzaal.  
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’t Landhuys 

Na de plechtigheid vind je in ons culinaire restaurant ’t Landhuys alles wat je nodig hebt voor een 
receptie tot 500 gasten. Door gebruik te maken van de verwarmde serre en/of tenten op het terras 

zijn er zelfs 1000 gasten welkom. Romantisch dineren bij de openhaard kan in een van onze twee 

stijlkamers: de Engelse Heerenkamer en de brocante Huyskamer. Na het diner kan er heerlijk geborreld 

worden aan een van de twee barren. Het bruidspaar heeft dan de mogelijkheid zich even op te frissen 

in de kleedkamers. 

 

 
 

’t Koetshuys 

Gaan daarna de voetjes van de vloer? Of kan je niet wachten op de openingsdans? ’t Koetshuys biedt 

een hippe, moderne witte feestzaal voor 250 personen. Met een dj of band maak je hier jouw mooiste 

dag van je leven compleet met een spetterende feestavond! 

 

 

De parkeerplaats biedt ruimte aan 350 parkeerplaatsen, ook voor minder-validen en touringcars. 
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Bruiloft op maat 

Inmiddels zijn er al meer dan 200 huwelijken voltrokken op ons landgoed. Wij weten écht wat er bij 

het plannen van een wedding komt kijken en delen onze ervaring graag met jullie. Heb je hulp nodig 

bij de dagindeling, de bruidstaart, de aankleding, de trouwreportage en meer? Neem vrijblijvend 

contact met ons op en we laten je weten wat er mogelijk is. We nodigen jullie graag uit voor een 

rondleiding op ons landgoed: 0252-241336 en events@tespelduyn.nl. 

 

Zaalinformatie  
m2 Ceremonie* Diner Receptie/feest 

Koetshuys 150 110 / 140 80 140 

Serre Koetshuys  85    

Koetshuys + Serre Koetshuys 235 150 / 225 140 270 

Trouwzaal 110 80 / 115 - - 

Heerenkamer (+ serre) 50 60 (60) 30 (50) 55 (80) 

Serre Heerenkamer 23 - 20 - 

Huyskamer (+ serre) 60 50 (50) 45 (80) 60 (95) 

Landhuys geheel 375 - 215 300 

Terras 450 aanvraag aanvraag aanvraag 

Trouwtuin  onbeperkt - - 

*Totaal-aantallen bij de ceremonie betreft het aantal zitplaatsen in combinatie met sta gelegenheid. 
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Culinaire verzorging 

Op het gebied van culinaire verzorging bieden wij oneindig veel mogelijkheden. Ons brasserie-

restaurant is reeds diverse keren bekroond met belangrijke regionale culinaire awards waaronder 

lekkerste gerecht en publieksprijs. Wij koken traditioneel en worden hooggewaardeerd door onze 

goede service en een uitstekende prijs-/kwaliteitverhouding. Wij stellen onze arrangementen 

zorgvuldig met jullie samen, waarbij jullie kunnen rekenen op onze professionele ondersteuning. Onze 

culinaire mogelijkheden kunt u vinden op onze website. 

 

 
 

Omkleden / Make-up 

Wij beschikken over ruime kleedruimtes die onder andere zijn voorzien van douches, kaptafel en föhn.  
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Diverse mogelijkheden voor een perfecte dag! 

Op Tespelduyn bestaat de mogelijkheid jullie huwelijk een speciaal tintje te geven door het toevoegen 

van bijvoorbeeld: 

 

Sabrage 

Na de ceremonie is het mogelijk om jullie huwelijk te bezegelen door middel van sabrage van een 

champagnefles. Middels het gebruik van een sabel wordt de champagnefles geopend. Op het moment 

van sabrage krijgen uw gasten een glas champagne, Prosecco  of Kir-Prosecco uitgereikt. De kinderen 

krijgen een alcoholvrije variant. 

 

 
 

Bruidstaart 

Samen de bruidstaart aansnijden! Een prachtige traditie na de huwelijksceremonie. Na het 

ceremoniële aansnijden van de bruidstaart door het bruidspaar, snijdt en verdeelt Team Tespelduyn 

de bruidstaart voor uw gasten. 
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Bruidsijstaart 

Zoekt u naar een alternatief voor de traditionele bruidstaart dan kunt u bijvoorbeeld ook kiezen voor 

een bruidsijstaart! De bruidsijstaart kunnen wij verzorgen als dessert tijdens uw diner.  

 

Trouwfoto’s op Landgoed Tespelduyn 

Op het Landgoed zijn er vele mogelijkheden tot het maken van uw bruidsrapportage. In de Trouwtuin, 

voor de Huyskamer op de steiger met prachtige omgeving op de achtergrond. Het is zelfs mogelijk om 

trouwfoto’s op onze 9-holes Bloembollenbaan te maken, met als eyecatcher de 23 meter hoge Terp 

met een uniek uitzicht over de Bollenstreek. 

 

Trouwfoto’s, zoals bij het schaakspel, tuin Koetshuys of  

de tuin voor/naast de Huyskamer € 0,00 

Trouwfoto’s op Parkholes: € 50,00 

Trouwfoto’s op 9-holes Bloembollenbaan: € 150,00 (inclusief gebruik van één standaard buggy voor 

het bruidspaar en één buggy voor de fotograaf onder begeleiding van een medewerker)  

 

 
 

Trouwbuggy 

Een versierde buggy waar jullie in mogen rond rijden over het Landgoed. Ook leuk om foto’s mee te 
maken! 

Trouwbuggy: € 77,50 

Keuze uit een tule met de kleur roze of crème 
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Decoratie en bloemversiering 

Onderstaande bedrijven kennen onze locatie van binnen en van buiten.  

Wij kunnen hen dan ook van harte aanbevelen.  

 

Vd Berg Greenhouse 

Voor prachtige bloemdecoraties geheel op maat verzorgd of een bruidsboeket  

kunt u terecht bij  Vd Berg Greenhouse; 

Herenweg 366 

2211 VH Noordwijkerhout 

0252-371134 

 

 
 

Suzanne’s Feest-Shop 

Met decoraties van Suzanne’s Feest-Shop geeft u de locatie  een persoonlijk tintje en wordt het nog 

feestelijker. Wij zijn gespecialiseerd in o.a. ballondecoraties, van ballonnenbogen, pilaren, 

tafelstukken en ballonnen gevuld met helium tot het decoreren van de complete locatie, alles is 

mogelijk. En natuurlijk wordt alles door ons klaargezet waardoor u hier geen omkijken naar heeft! 

 

    
 

Kom langs bij Suzanne’s Feest-Shop en we bespreken graag alle mogelijkheden: 

 

Havenstraat 32 

2211 EJ  Noordwijkerhout 

0252-377880 
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Bereikbaarheid 

Tespelduyn ligt op enkele autominuten van de A4 en de A44 en is met openbaar vervoer prima te 

bereiken. Landgoed Tespelduyn beschikt over een ruim parkeerterrein van 300 plaatsen waar jullie 

gasten kosteloos kunnen parkeren. Ons Landgoed is uitstekend toegankelijk voor minder validen. 

Team Tespelduyn zorgt dat het jullie en jullie gasten aan niets ontbreekt tijdens het verblijf op het 

Landgoed! 

 

Trouwkosten gemeente 

Landgoed Tespelduyn valt onder de gemeente Noordwijkerhout. Het bruidspaar dient zelf bij de 

gemeente een Buitengewoon Ambtenaar van de Burgerlijke Stand te regelen en het tijdstip van de 

huwelijksceremonie aan te vragen en vast te leggen. 

Voor de meest recente tarieven verwijzen wij u naar de legesverordening van de gemeente 

Noordwijkerhout. 

 

www.noordwijkerhout.nl 

gemeente@noordwijkerhout.nl 

Telefoon: 0252-343737 

 

Trouwtuin:  

Wanneer men op ons landgoed in de trouwtuin trouwt verzorgen wij het volgende:  

• Prieel 3m zilver (exclusief decoratie) 
• Loper 10m, verkrijgbaar in de kleuren rood, roze, paars & blauw. 

(Witte loper is tevens mogelijk, echter heeft deze een meerprijs van € 120,00. Dit in verband met het 
eenmalige gebruik) 

• Geluid-set inclusief microfoon en cd speler/IPod aansluiting 

• 40 Wedding Chairs voor de gasten. (Extra stoelen op basis van meerprijs) 

• Opstelling ambtenaar (katheder, tafel incl. 1 stoel voor het tekenen, afgerokte stoelen voor het 
bruidspaar) 

 

 


