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De mooiste dag van uw leven stijlvol vieren in 
Eetvilla van den Brink 

Een bijzondere dag vieren in een "bijzondere ambiance". Aan de rand van Soest-Zuid vindt 
u in een bosrijke omgeving een oude villa. Achter de gevel van deze villa treft u een 
compleet restaurant aan met een sfeervolle entourage die de ideale omlijsting voor uw 
trouwdag vormt.  
De rustieke ambiance geeft uw trouwdag die exclusieve charme waardoor u volop kunt 
genieten van deze mooie dag. 
 
Eetvilla van den Brink biedt u een keur aan mogelijkheden. Hoe uw trouwdag eruit zal gaan 
zien daar heeft u vast wel uw eigen ideeën over, de invulling van uw feest vertalen wij 
graag, geheel naar uw eigen wensen. 
 
In de bijgaande informatie treft u suggesties aan. Bij voorkeur maken wij met u een geheel 
vrijblijvende afspraak zodat u zelf de sfeer kunt proeven.  
Heeft u nog vragen bel ons dan even! 
Wij zijn u graag van dienst bij het organiseren van uw huwelijk. 
 
Wij wensen u veel plezier met de voorbereiding van uw huwelijk en zien er naar uit u 
binnenkort bij ons te mogen ontvangen. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Stephan en Sebastian Ott 
 
  

Marc de Geus
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Uw trouwdag, Uw wensen, Onze suggesties!! 

Trouwlocatie 

Op grond van de gestelde criteria, de rustieke ligging en de romantische uitstraling van het 
pand, is Eetvilla van den Brink voor de Gemeente Soest een officiële trouwlocatie. 
Bruidsparen kunnen elkaar dus óók in Eetvilla van den Brink voor de ambtenaar van 
Burgerlijke Stand het jawoord geven. Daarmee is het nu mogelijk om zowel de officiële 
trouwplechtigheid als receptie, diner, avondfeest enz. op één locatie te laten plaatsvinden.  
 

Ontvangst 

Het gezelschap wordt ontvangen in een van onze huiselijke ruimtes. In de zomer kunt u 
eventueel er voor kiezen om de ontvangst te houden op ons bosrijke terras. Het bruidspaar 
snijdt de bruidstaart aan en koffie en thee wordt geserveerd. Een glas champagne geeft een 
extra feestelijk karakter. 
 
Receptie 

Na de ontvangst kan, afhankelijk van het programma, de receptie plaatsvinden in ons 
restaurant. Bij mooi weer kan de receptie op ons terras plaatsvinden. Wij verzorgen een 
combinatie van zitjes, een tafel voor het receptie boek en een cadeautafel. Tijdens de 
receptie worden er drankjes met een bijpassend bittergarnituur geserveerd. Dit alles doen 
wij gaarne in overleg met u. 
 
Diner (na de receptie en/of feestavond) 

Een diner voor aanvang van de feestavond dient meestal binnen een beperkte tijd plaats te 
vinden. In overleg met u is dit geheel naar uw wensen aan te passen. 
 
Diner (Dansant) 

Voor zowel een diner in kleine kringen als voor grotere gezelschappen zijn er diverse 
mogelijkheden. Wat denkt u van een diner in een van onze huiselijke kamers (Herenkamer, 
Salon of Soesterkamer) of ons stijlvolle restaurant. Voor eventuele menusuggesties maken 
wij bij voorkeur een geheel vrijblijvende afspraak met u. Ook gasten met een vegetarische 
voorkeur of dieetwensen komen wij graag tegemoet. Voor de "jonge gasten" zijn er speciale 
kindermenu's. 
 
Bruisend feest 

Een bruisend feest moet uitbundig gevierd worden. Ons restaurant is hier uitermate 
geschikt voor. Een combinatie van zitjes, een dansvloer en bijpassende muziek zorgen voor 
een ongedwongen sfeer. De gasten worden ontvangen met koffie en Petit fours. Verder 
worden er drankjes geserveerd met daarbij een heerlijk feestavondgarnituur. 
Wij kunnen maximaal 150 gasten herbergen voor een feestavond. Bij het versturen van uw 
uitnodigingen kunt u rekening houden met 10% uitval van de gasten. 
 
Kleedkamer 

Indien uw gasten die de gehele dag aanwezig zijn zich willen opfrissen, dan hebben wij 
hiervoor enkele ruimtes die wij hiervoor ter beschikking kunnen stellen. 
 
Ceremoniemeester 

Uw ceremoniemeester mag zijn/haar organisatietalent deze dag ten volle benutten. De 
ceremoniemeester zal gedurende de dag contact houden met een van onze mensen om 
alles zo soepel mogelijk te laten verlopen. Speech tijdens het diner, sketches, anekdotes 
etc. zal hij/zij in goede banen leiden.
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Accessoires om uw trouwdag compleet te maken 
 
Entertainment 

Suggesties voor achtergrondmuziek, een allround trio of een band om de feestvreugde nog 
meer te vergroten, geven wij graag. 
 
Menukaarten 

Menukaarten voorzien van een door u gewenste begeleidende tekst zijn een mooie 
herinnering voor u en uw gasten. 
 
Naamkaarten 

Indien u een tafelindeling wenst tijdens het diner kunnen naamkaarten verzorgd worden. 
 
Receptieboek 

Een receptieboek is ook voor u verkrijgbaar. 
 
Bloemdecoratie 

Passende decoratie is aanwezig. Indien u speciale wensen heeft met betrekking tot 
bijvoorbeeld kleuren of specifieke bloemen dan maken wij graag een offerte op maat. 
 
Parkeergelegenheid 

Ons restaurant heeft een parkeerterrein met 40 parkeerplaatsen waar men zonder 
bijkomende kosten gebruik van kan maken. 
 
Algemene voorwaarden 

Gegeven prijzen zijn onder voorbehoud. 
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Reserveringsovereenkomst 
 
Voorst geldt het volgende: 

1. De rechten uit deze overeenkomst zijn niet overdraagbaar. 
2. Op deze overeenkomst zijn van toepassing de uniforme voorwaarden horeca (UVH) 

Die bij het bedrijf ter inzage liggen en op verzoek toegezonden zullen worden. 
3. De gast verplicht zich jegens het horecabedrijf tot naleving van alle                  

overheidswege gestelde regels met betrekking tot het gebruik van hetgeen hem op 
grond van deze overeenkomst ter beschikking wordt gesteld, en staat er voorin dat 
zijn eventuele gasten die regels eveneens zullen naleven. De klant vrijwaart Eetvilla 
van den Brink tegen alle gevolgen van schending van de zojuist bedoelde 
verplichtingen. 

 
Annuleringsvoorwaarden 

 
Bruiloft 
annulering tot 4 weken van tevoren                          geen kosten  
annulering tussen de 2 en 4 weken van tevoren           25%  
annulering tot 1 week van tevoren                         50% 
annulering tot 48 uur van tevoren                          100% 
  
Betalingsvoorwaarde 

 
Bij bevestiging van reserveringsovereenkomst  10% 
1 week van tevoren      70% 
2 weken na bruiloft      20% 
 
% = van het geschatte bedrag  
 
 
 
 


