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Welkom in Duras

Beste koppel,

Eerst en vooral willen we jullie proficiat wensen met jullie huwelijk. Een belangrijk moment dat 
jullie met familie en vrienden zullen delen. Een uniek moment verdient een unieke locatie, eentje 

met uitstraling en geschiedenis. Een dag om te genieten van elkaar en jullie gezelschap, in het 
midden van een prachtig groen park. Met andere woorden: Trouwkasteel.

Fijn dat jullie interesse hebben in onze pop-up locatie. Een uniek concept dat koppels de kans 
geeft om in intieme kring te genieten van een prachtige setting. 

K a s t e e l  va n  D u r a s

Trouwkasteel vindt plaats in de tuin van het Kasteel Van Duras. Graaf Ghislain de Liedekerke is 
nog steeds de bewoner van het kasteel en stelt zijn erfgoed ter beschikking voor een beperkt 

aantal koppels.

Het kasteel is gebouwd tussen 1787 en 1789 in de neoclassicistische architectuur (een knipoog 
naar Griekse en Romijnse bouwkunst). Het beschermde monument is goed onderhouden, maar 

zelden publiek toegankelijk. Dat maakt Trouwkasteel zo uniek.

In deze brochure vinden jullie ons aanbod.  
Hebben jullie vragen of speciale wensen? Laat het ons dan zeker weten.  

Samen maken we er jullie onvergetelijke dag van met memorabele momenten.

Stefan Deckers en Xavier de Graaf
hallo@trouwkasteel.be
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Locatie

De prachtige tuin wordt het decor voor jullie feest. Om in de tuin te geraken wandel je door de 
inkomhal van het kasteel. We nemen jullie mee naar de te gebruiken delen van de locatie:
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Locatie

1  -  D r e e f

De volledige dreef wordt gebruikt als parking. Links en rechts van de weg kunnen meer dan 
genoeg wagens staan om al jullie gasten gratis te laten parkeren. De dreef zal verlicht worden 

tijdens het feest.

2  -  b i n n e n Ko e r

De binnenkoer kan gebruikt worden als receptieruimte om jullie gasten te verwelkomen  
en een eerste glaasje en hapje te serveren. 

 
Nadien volgen jullie gasten via de centrale inkomthal naar  

de tuinen aan de achterkant van het kasteel.

‘s Avonds is de binnenkoer verlicht met spots en kaarsen zodat jullie gasten  
terug naar de parking kunnen wandelen.
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3  -  t u i n

De prachtige tuin is het unieke decor voor jullie feest. In de tuin plaatsen we onze tent (goed en 
slecht weer scenario) en vindt het avondfeest plaats. Een fotoshoot in het groen of ceremonie 

onder de bomen? Dat kan! Het gebruik van de tuin is inbegrepen.
Wij staan jullie steeds bij met de praktische organisatie!
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t e n t

Trouwkasteel voorziet een booghal met houten vloer. 3 wanden zijn volledig doorzichtig en 
kunnen bij warm weer open gedaan worden. Rond de tent bouwen we ook een terras waarvan 

een groot deel overdekt zal zijn. Zie ons grondplan op de volgende pagina.
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Trouwkasteel 

De huur van het kasteeldomein, privé gebruik van de tent met alle faciliteiten met alle 
voorbereidingen, draaiboek en begeleiding komt neer op het volgende budget:

Vrijdag/zaterdag/(avond voor een) feestdag

€11.200,00 incl. BTW

Dat is

€74,60 per persoon op basis van 150 gasten* 

Zondag - donderdag

€8.500,00 incl BTW

Dat is

€56,60 per persoon op basis van 150 gasten* 

*Prijzen per persoon vermelden we om jullie een vergelijking te helpen maken tegenover andere 
feestzalen. Bij een feest wordt telkens de all-in prijs aangerekend en niet het budget per persoon.

Dankzij onze all-in formule kunnen jullie zorgeloos toeleven naar jullie feest. Het feest wordt 
individueel samen met jullie voorbereid en opgevolgd. Personalisatie vinden we belangrijk, het 

feest moet een uitstraling hebben die bij jullie past.  

Trouwkasteel is dan ook een initiatief van evenementenkantoor Conrad Consulting. We hebben 
méér dan 30 jaar ervaring in het uitwerken van prachtige evenementen. Jullie huren dus niet 
enkel een kasteeldomein, tent en een locatie, maar schakelen een team van professionals in.

Neem gerust een kijkje op www.conrad-consulting.be
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i n b e g r e p e n

Privégebruik van de dreef, binnenplein, ontvangsthal en tuin van het Kasteel van Duras 

Privégebruik van onze tent met volgende eigenschappen:

270 graden doorzichtige wanden en dak 

Verwarming en airco 

Verbruik nutsvoorzieningen 

Gebruik van toilet wagen en geruisloze stroomgenerator 

Meubilair voor max. 200 zittende gasten: stoelen en tafels 

Statafels en krukken 

Uitgeruste bar en koeling 

Cateringtent met pop-up keuken, te gebruiken door onze cateraars 

Licht- en geluidinstallatie + tv scherm

Verzekering en vergunningen 

Schoonmaak
 

Begeleiding op voorhand door onze wedding planners 

Begeleiding tijdens jullie grote dag door onze wedding planners 

Personalisatie door onze graficus 

Duidelijke afspraken voor, tijdens en na jullie grote dag -  
details in een uitgewerkt draaiboek 
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n i e t  i n b eg re p e n

Verplicht bij ons af te nemen

Catering door één van onze drie erkende cateraars:

Carpe Diem 

Global Cuisine 

Barbelicious

Drankenformule met frisdranken en pils volgens verbruik

Eventueel apart meubilair - indien er andere wensen zijn  
(zie volgende pagina)

Zelf te beslissen

Volgende zaken kunnen jullie zelf helemaal kiezen of jullie kunnen dit laten regelen door ons. 
Natuurlijk met gepaste en marktconforme offertes op voorhand.

Eigen wijnen en champagne (zonder kurkrecht)

Bloemendecoratie

Dj, muzikanten

Ceremoniemeester

Fotograaf/videograaf

Extra animaties zoals een fotohokje

Give-away tafel met aandenken

Extra drukwerken of tafeldecoratie

...
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