
 

WELKOM 

Gefeliciteerd met jullie voorgenomen huwelijk! 
 
Een mooie en spannende tijd breekt aan. 
Zijn jullie op zoek naar een exclusieve locatie waar de sfeer warm en persoonlijk aanvoelt?  
Dan bent u bij De Raedtskelder aan het juiste adres! 
Wij vullen graag samen met jullie deze dag in, zodat u en uw gasten een prachtige dag gaan beleven.   
Zonder zorgen, mét sfeer, intimiteit, persoonlijke service en heerlijk eten. 
 
U kunt elk moment van uw huwelijksdag vieren in de Raedtskelder. 
Ideaal wanneer u vanuit het Stadhuis direct afdaalt voor een lunch, diner of receptie. 
Wij kunnen arrangementen samenstellen voor de gehele dag maar net zo graag verzorgen wij een 
gedeelte van deze bijzondere dag. Ons team heeft al jaren ervaring met het organiseren van bruiloften 
en andere evenementen.  
Wij denken graag met u mee, een persoonlijke benadering staat bij ons hoog in het vaandel.   
 
Wij nodigen jullie graag uit voor een eerste gesprek. Zo kunnen wij u kennis laten maken met onze 
locatie en alle mogelijkheden.  
Na dit gesprek maken wij graag een offerte voor u op. 

Neem zeker contact met ons op! 

Met vriendelijke groet, 

 

De Raedtskelder 

Alexander Nouwen & Linda Westdijk 

 

 
Openingstijden kantoor 
Maandag t/m vrijdag van 10:00 uur tot 17:00 uur   
Mail: info@deraedtskelder.nl | Telefoonnummer: 078-6356358 
 

 

 

 

 

 

 



 

Ceremonie 
De ceremonie laten plaatsvinden in De Raedtskelder zelf? Dat kan!  
Jullie dienen dit uiterlijk drie maanden van tevoren aan te geven bij de gemeente.  
Wij bespreken samen met u de opstelling en zullen zorgen dat alles bij binnenkomst klaarstaat voor de 
ceremonie.  
 
Het is mogelijk om enkel de ceremonie te laten plaatvinden in De Raedtskelder.  

(zonder toevoeging van een arrangement)  

• Ceremonie opstelling    

• Ontvangst gasten 

• In dit arrangement zitten verder geen consumpties verwerkt. U huurt enkel de locatie af. 

Wij zorgen ervoor dat onze bistro wordt gebouwd naar de ceremonie opstelling.  

Uiteraard zorgen wij er ook voor dat na afloop alles weer terug gaat naar de oorspronkelijke indeling.  

 

Naast de kosten voor de op- en afbouw rekenen wij ook zaalhuur. Mocht u de ceremonie combineren met 

andere arrangementen dan is het mogelijk dat de zaalhuur lager uitvalt of totaal komt de vervallen. 

 

          INCL. BTW  

       Op-en afbouwkosten 150 

       Zaalhuur (losse verhuur)  175 

 

Ceremonie met uitbreiding        INCL. BTW 

• Proosten met een glas Cava        6,50 p.p.  

• Ontvangst met koffie of thee (Buffetvorm)       5,25 p.p.  

• Het laten serveren van eigen bruidstaart       0,75 p.p.   

  

 

Bovenstaand arrangement betreft de ceremonie in basis. Uiteraard kunnen we dit helemaal uitbreiden, 

samenvoegen met een receptie of over laten gaan in een lunch of diner. Wij maken aan de hand van een 

gesprek met u graag een passende offerte voor u op.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Koffie & gebak 
Jullie gasten ontvangen voor de ceremonie? Dan kan ook bij ons. 

Het is mogelijk om in de ochtenduren gebruik te maken van onze “koffie moments” 

(09:00 uur tot 12:00 uur) De koffie arrangementen zijn te boeken vanaf 20 personen.  

 

Koffie arrangement standaard (60 minuten)  

• In buffetvorm (zelfbediening)   

• Ontvangst met koffie, thee en karaffen water  

• Assortiment roomboterkoekjes 

INCL. BTW 

5,25 p.p 

 

Toeslag 30 min extra        3,50 p.p. 

Toeslag toevoegen frisdrank aan arrangement     2,50 p.p. 

 

Koffie arrangement excellent (60 minuten) 

• In buffetvorm (zelfbediening)   

• Ontvangst met koffie, thee en karaffen water  

• Assortiment van diverse zoetigheden geserveerd op planken en/of schalen 

INCL. BTW 

6,75 p.p 

 

Toeslag 30 min extra        3,50 p.p. 

Toeslag toevoegen frisdrank aan arrangement      2,50 p.p. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Lunch, brunch en High Tea  
Voor de duur van een lunch rekenen wij minimaal 1,5 uur.  
Uiteraard is het ook mogelijk om een driegangenlunch (of meerdere gangen) te laten serveren.  
 
Samen met u stellen wij graag het complete plaatje samen. 
(Deze arrangementen zijn te boeken vanaf 20 personen) 
 

LUNCH A  
• Vers afgebakken, ambachtelijke broodjes en sandwiches (± 2,5 p.p.) belegd    
   met diverse vleeswaren, broodsalades en kaassoorten met passend garnituur 
   (minimaal 6 soorten verschillend beleg)  
• Krentenbol en divers handfruit 
• Verse melk, vruchtensappen, Sourcy blauw en rood (onbeperkt)    

INCL. BTW 
   15 p.p. 

Aanvulling: 
Kopje verse soep         2,75 p.p. 
Broodje Ambachtelijke kroket        2,75 p.p. 
 
LUNCH B  
• Vers afgebakken, ambachtelijke broodjes en sandwiches (± 2,5 p.p.) belegd  
   met diverse vleeswaren, broodsalades en kaassoorten met passend garnituur 
   (minimaal 7 soorten verschillend beleg)  
• Wrap gevuld met ham, Guacamole en salade 
• Diverse zoetigheden en divers handfruit 
• Verse melk, vruchtensappen, Sourcy blauw en rood (onbeperkt)   

INCL. BTW   
17,50 p.p. 

Aanvulling: 
Kopje verse soep         2,75 p.p. 
Broodje Ambachtelijke kroket        2,75 p.p. 
 
LUNCH “RUSTIEK” 

- Rustieke broodpunten met:  
Geroosterde groenten en Mozzarella, Pastrami met pickles en thousand islands dressing, 
Napoli salami met gedroogde tomaat en spinazie, Hummus met geitenkaas en gepofte paprika. 

- Desem broodjes belegd met: 
• Komijnenkaas en vadovan mayonaise 
• Brie en tomaat 
• Serranoham met tappenade 
• Kip met kruidenmayonaise en walnoot 

- Salade in een klein glas geserveerd 
- Huisgemaakte quiche    
- Diverse zoetigheden  
- Verse melk, vruchtensappen, Sourcy blauw en rood (onbeperkt) 

 
INCL. BTW 
21.50 p.p. 

 
 
 
 
 
 



 

BRUNCH A 

• Croissants 

• Divers handfruit  

• Diverse zoetigheden  

• Huisgemaakte quiche  

• Scones met clotted cream en jam 

• Diverse soorten brood met zoet beleg, ham en kaas 

• Verse melk, vruchtensappen, Sourcy blauw en rood, koffie en thee (onbeperkt) 

INCL. BTW 
22,50 p.p. 

BRUNCH DELUXE  

• American pancakes geserveerd met vers fruit 

• Croissants 

• Diverse zoetigheden  

• Scrambled eggs 

• Yoghurt met crusli 

• Diverse soorten brood met zoet beleg en diverse soorten vleeswaren en kazen 

• Verse melk, vruchtensappen, Sourcy blauw en rood, koffie en thee (onbeperkt) 

INCL. BTW 
27,50 p.p. 

HIGH TEA 
(Het is niet mogelijk om de High Tea arrangementen lactose- of glutenvrij te laten serveren) 

• Scones met clotted cream en jam 

• Sandwiches van zuurdesembrood met wisselend beleg en garnituren 

• Huisgemaakte quiche  

• Kopje dagsoep 

• Huisgemaakte patisserie 

• Royaal assortiment van diverse thee van “Het Theewinkeltje” (onbeperkt)  

INCL. BTW 
23,50 p.p. 

HIGH TEA DELUXE 
(Het is niet mogelijk om de High Tea arrangementen lactose- of glutenvrij te laten serveren) 

• Een glas Cava 

• Scones met clotted cream en jam 

• Zuurdesembrood met paté en frisse zalmsalade   

• Huisgemaakte quiche  

• Huisgemaakte patisserie 

• Royaal assortiment van diverse thee van “Het Theewinkeltje” (onbeperkt) 

INCL. BTW 
26,50 p.p. 
 
 
 
 
 



 

 
In dezelfde setting als een diner is het uiteraard ook mogelijk om te genieten van een uitgebreide 
lunch. Wij geven jullie tijdens een gesprek en de offerte aan hoe dit eruit kan zien. 
 
Uitbreidingen  
Alle lunch arrangementen zijn naar wens aan te passen en uit te breiden met onderstaande producten.  
Naast deze producten zijn er nog vele mogelijkheden.        

  

• Ontvangst met een bruisend glas Cava     INCL. BTW  
            6,50 P.P.   
  

• LUNCH DRANKARRANGEMENT  (1,5 UUR)     INCL. BTW  
Tijdens de lunch serveren wij dranken naar keuze uit het binnenlands  8,50 P.P. 
assortiment. (naast de dranken in het arrangement) 

 

• Koffie arrangement standaard        INCL. BTW 

• In buffetvorm (zelfbediening)        5,25 P.P. 

• Koffie, thee en karaffen water  

• Assortiment roomboterkoekjes 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Receptie 
Onderstaand vindt u een aantal arrangementvoorstellen voor recepties.  

 

RECEPTIE ARRANGEMENT A  

• Ontvangst met koffie/thee & zoet 

• Onbeperkt gebruik van de ‘Hollandse bar’* d.m.v. bar- en plateauservice  

• Op tafel staan diverse gemengde noten en zoute roomboterkoekjes 

• 2 warme hapjes uit assortiment A 

 

INCL. BTW   

1.5 uur 17 p.p.  

2.5 uur 20 p.p.  

RECEPTIE ARRANGEMENT  B  

• Ontvangst met een bruisend glas Cava & zoet 

• Onbeperkt gebruik van de ‘Hollandse bar’* d.m.v. bar- en plateauservice  

• Op tafel staan diverse gemengde noten en zoute roomboterkoekjes 

• 2 warme hapjes en 1 koud hapje per persoon uit assortiment A 

 

          INCL. BTW   

1.5 uur 19 p.p.  

2.5 uur 22 p.p.  

LIEVER EEN HALF UURTJE LANGER?  

DAT KAN VOOR 2.50 EXTRA PER PERSOON! 

(De btw-splitsing van onze arrangementen wordt verdeeld in 70% btw laag en 30% btw hoog)  

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

Diner 
Heerlijk genieten van een diner in een prachtige en sfeervolle omgeving. 
Hieronder vindt u een greep uit de tal van mogelijkheden die wij bieden om uw diner zo aangenaam 
mogelijk te maken.  
 
Wij attenderen u er graag op dat naast de onderstaande gerechten uw diner geheel is aan te passen aan 
uw wensen. Het is mogelijk om vanaf 20 personen de locatie af te huren voor een besloten diner.   
Wij zijn u graag van dienst!  
 
Wenst u meer informatie? Neem dan zeker contact met ons op.  
 
DINER ARRANGEMENTEN       INCL. BTW 
Keuze driegangendiner        35 p.p.   
Keuze viergangendiner         40 p.p.   
Sharing dinner- 3 gangen        38 p.p.  
Walking dinner         vanaf  37. p.p.  
 
Artiestenmaaltijd         13 p.p.  
Bruidstaart als nagerecht, verzorgd door bruidspaar    - 2   p.p.    
 
Kindermenu:          

- Soep vooraf 
- Friet met frikandel, kipnuggets of kroket  
- Kinderijsje     

Of  
      
Kinderportie driegangendiner        18 p.p.  
 
Bij bovenstaande diners serveren wij vóór de 1e gang brood met smeersels op tafel! 
 
Duur diner 
Voor de duur van een diner rekenen wij minimaal 3 uur.  
Naar wens is de duur en invulling van het arrangement natuurlijk aan te passen.  
  
Vooraf kiezen 
U maakt vooraf de keuze voor uw gasten. U geeft het volgende aan ons door: 
(twee voorgerechten - twee hoofdgerechten - een dessert)  
 
Uiterlijk een week voor aanvang geeft u de keuze aan ons door. (Inclusief de dieetwensen)  
Uiteraard is het voor ons van belang om de bijhorende aantallen ook in zicht te hebben.  
Dieetwensen kunnen extra kosten met zich meebrengen. Naast de offerte ontvangt u van ons uiteraard 
een pdf-bestand met daarin alle gerechten waaruit u een keuze kunt maken.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Diner drankarrangementen  
Al onze drankarrangementen zijn zorgvuldig door ons samengesteld en zijn gebaseerd op 
gezelschappen in de familiaire sfeer. Hierbij uitgaande van verschillende soorten arrangementen 
(verschillende momenten op de dag en de vorm van het arrangement) en “drinkers” aanwezig in een 
gezelschap. Wij werken enkel met de drankarrangementen, de drankjes afnemen op basis van 
nacalculatie is niet mogelijk. 
 
DINER DRANKARRANGEMENT (3 UUR)        INCL. BTW   
Tijdens het diner serveren wij dranken naar keuze uit het binnenlands assortiment  20 p.p. 
en plaatsen wij karaffen water op tafel.  
Na afloop serveren wij een kopje koffie of thee met heerlijke bonbons en roomboterkoekjes. 

- Toeslag walking dinner         2,- p.p.  
 

Voor kinderen hanteren wij de volgende tarieven: 
Kids 0-3 jaar  Gratis  
Kids 3-17 jaar  Ontvangen een korting van 2,50 p.p. op het drankarrangement  
 
DINER ONTVANGSTARRANGEMENT (1/2 UUR)      INCL. BTW   
Dit arrangement bestaat uit ontvangst met een bruisend glas cava.    10 p.p. 
Onbeperkt dranken uit het binnenlands drankenassortiment en gemengde noten  
en zoute roomboterkoekjes op tafel.  
              
BUITENLANDS GEDISTILEERDE DRANKEN      INCL. BTW   
Voor slechts 5,- per persoon extra serveren wij tijdens     5 p.p. 
het arrangement ook de volgende dranken: 
-rum-vodka-malibu-whiskey-amaretto.  
Het is enkel mogelijk om deze toevoeging voor het gehele gezelschap af te nemen.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Feestavond 
Onderstaand vindt u een aantal arrangementvoorstellen voor een feestavond  

Dit is slechts een kleine selectie van wat FLES&MES-catering Events voor u kan verzorgen.  

De onderstaande arrangementen zijn te boeken vanaf 40 personen.  

Al onze drankarrangementen zijn zorgvuldig door ons samengesteld en zijn gebaseerd op 
gezelschappen in de familiaire sfeer. Hierbij uitgaande van verschillende soorten arrangementen 
(verschillende momenten op de dag en de vorm van het arrangement) en “drinkers” aanwezig in een 
gezelschap. Wij werken enkel met de drankarrangementen, de drankjes afnemen op basis van 
nacalculatie is niet mogelijk. 
 

FEESTAVOND ARRANGEMENT  A  

• Ontvangst met koffie/thee & zoet  

• Onbeperkt gebruik van de ‘Hollandse bar’* d.m.v. bar- en plateauservice  

• Op tafel staan diverse gemengde noten en zoute roomboterkoekjes 

                     INCL. BTW   

             4.5 uur     27 p.p.    

            5.0 uur     30 p.p.    

            5.5 uur     33 p.p.  

FEESTAVOND ARRANGEMENT B  

• Ontvangst met een bruisend glas Cava & zoet 

• Onbeperkt gebruik van de ‘Hollandse bar’* d.m.v. bar- en plateauservice  

• Op tafel staan diverse gemengde noten en zoute roomboterkoekjes 

• 5 warme hapjes per persoon uit assortiment A 

          INCL. BTW  

4.5 uur 29 p.p.  

5.0 uur 32 p.p.  

5.5 uur 34 p.p.  

FEESTAVOND ARRANGEMENT C  

• Ontvangst met een bruisend glas Cava & zoet 

• Onbeperkt gebruik van de ‘Hollandse bar’* d.m.v. bar- en plateauservice  

• Op tafel staan diverse gemengde noten en zoute roomboterkoekjes 

• 4 warme hapjes uit assortiment B en 2 koude hapjes per persoon  

          INCL. BTW  

4.5 uur 31 p.p.  

5.0 uur 34 p.p.    

5.5 uur 36 p.p.  

FEESTAVOND ARRANGEMENT D  

• Ontvangst met een bruisend glas Cava & zoet 

• Onbeperkt gebruik van de ‘Hollandse bar’* d.m.v. bar- en plateauservice  

• Op tafel staan diverse gemengde noten en zoute roomboterkoekjes 

• 4 warme hapjes uit assortiment B en 2 koude hapjes per persoon  

• LATE NIGHT SNACK: Puntzakje frites met mayonaise  

INCL. BTW  

4.5 uur 33 p.p.  

5.0 uur 36 p.p.  

5.5 uur 38 p.p.  



 

 

FEESTAVONDARRANGEMENT ‘EXCELLENT’ 

• Ontvangst met een bruisend glas Cava & zoet 

• Onbeperkt gebruik van de ‘Hollandse bar’* d.m.v. bar- en plateauservice  

• Op tafel staan diverse gemengde noten en zoute roomboterkoekjes 

• 3 warme hapjes uit assortiment B en 1 koud hapje per persoon  

• Borrelplateaus (diverse vleeswaren en oude brokkelkaas) 

• LATE NIGHT SNACK: Puntzakje frites met mayonaise  

 

INCL. BTW  

4.5 uur 35 p.p.  

5.5 uur 38 p.p.  

5.5 uur 40 p.p. 

* HOLLANDSE BAR  

Frisdranken, vruchtensappen, tapbier, maltbier, wijn, port, sherry, vermout (Martini), Jonge Jenever, 

Oude Jenever, Bessenjenever en Vieux.  

 

“Net dat beetje extra…” 
Bent u op zoek naar net dat beetje extra tijdens een receptie of feestavond? 

Dat kan! Wij informeren u graag over de volgende opties: 

 

• Al onze arrangementen bestaan uit de ‘Hollandse bar’ 

Maar het is ook zeker mogelijk om dit uit te breiden met ons Buitenlandse  

drank assortiment.  

(Deze toevoeging geldt voor het hele gezelschap) 

INCL. BTW  

Toeslag 5 p.p.  

 

• Gin-tonics & Cocktails  

Ontvang uw gasten met een kleine Gin-tonic of een kleine Cocktail. 

U heeft de keuze uit: Gin-tonic, Mojito, Piña Colada of Maj Tai  

(Deze toevoeging geldt voor het hele gezelschap) 

INCL. BTW  

Toeslag  5 p.p. 

• Gin-tonic kar 

Vanaf 22:00 uur tot 0:00 uur genieten van heerlijke Gin-tonics. 

Een echte Gin-tonic kar bemand door een barman die drie soorten  

Gin-tonic met passende garnituren voor u en uw gasten schenkt.  

(Prijs op basis van 60 serves, daarna  6,- per Gin-tonic)    

         INCL. BTW 

         400 

 
 

 



 

Overige informatie 
 
Betaling 
Wij vragen u een eerste betaling van €500 te doen.  
De factuur voor deze betaling ontvangt u nadat wij de ondertekende offerte van u hebben mogen 
ontvangen. Na afloop versturen wij de resterende kosten per factuur toe.  
De volgende voorwaarden zijn hierbij van toepassing:  
De juiste factuurgegevens (adres, postcode, plaats en e-mail) en eventuele vermelding. 
De kosten voorafgaand, achteraf of buiten de arrangementen worden op basis van nacalculatie in 
rekening gebracht. 

Het ontvangen van de offerte en het betalen van de aanbetaling 
Na het ontvangen van de getekende offerte zullen wij ons reserveringssysteem dichtzetten zodat er geen 
reserveringen voor de bistro of voor een andere partij kunnen binnenkomen. Een annulering van een 
reservering is daardoor ook niet kosteloos. Het niet meer kunnen aanbieden van het dagdeel is wat een 
gedeelte van de kosten met zich meebrengt.  
 
Mocht het zo zijn dat wij als locatie niet open mogen wegens een verplichte sluiting vanuit 
overheidsmaatregelen rondom COVID-19 (nieuwe coronavirus) Geven wij de opdrachtgever(s) de 
mogelijkheid om hun datum kosteloos te verplaatsen naar een nieuwe datum.   

Drankarrangementen 
Al onze drankarrangementen zijn zorgvuldig door ons samengesteld en zijn gebaseerd op gezelschappen 
in de familiaire sfeer. Hierbij uitgaande van verschillende soorten arrangementen (verschillende 
momenten op de dag en de vorm van het arrangement) en “drinkers” aanwezig in een gezelschap. Wij 
werken enkel met de drankarrangementen,  
De drankjes afnemen op basis van nacalculatie is niet mogelijk. 
 
Geluid & Entertainment 
Onze eigen geluidsinstallatie is enkel geschikt voor het afspelen van achtergrondmuziek. 
Wij hebben diverse afspeellijsten op onze tablet staan, maar uiteraard is het ook mogelijk om eigen 
muziek mee te nemen en een telefoon of tablet aan te sluiten op onze installatie.  
(Wel raden wij in dat geval aan om de afspeellijsten offline beschikbaar te hebben. Er is internet in De 
Raedtskelder beschikbaar, maar we kunnen natuurlijk nooit 100% zekerheid geven dat het streamen op 
dat moment ook lukt) Neem voor de zekerheid eigen kabels mee, dan kan het niet fout gaan.  
 
Komt er een DJ of een band optreden?  
Het maximale vloeroppervlak voor entertainment is 2,5 bij 4,5 meter.  
Moment van opbouw voor band of entertainment is in overleg met ons te bepalen. 
Door aanwezigheid van rookmelders is een rookmachine t.b.v. muziek of entertainment niet mogelijk 

 
Arrangementen 
Alle arrangementen zijn op tijd gebaseerd. Wij staan maximaal 15 minuten voor aanvang klaar om u en 
uw gasten te ontvangen. Wij geven u de gelegenheid na het arrangement rustig te vetrekken, hiervoor 
berekenen wij maximaal 30 minuten. Bij een overschrijding van de eind-/vertrektijd zijn wij helaas 
genoodzaakt om hieruit voortvloeiende kosten in rekening te brengen. 
 

 
 
 
 
 



 

Zaalhuur 
Voor het afhuren van onze locatie berekenen wij per dagdeel de zaalhuur. 
Het combineren van verschillende dagdelen kan een korting v/d zaalhuur met zich meebrengen.  
(Onderstaande prijzen zijn incl.21% btw) 
 
Zaalhuur ochtend/middag (09:00 uur tot 15:00 uur)  
tot € 1250,- omzet, rekenen wij een zaalhuur van 200,-  
€ 1250,- tot € 1750,- omzet, rekenen wij een zaalhuur van 150,- 
€ 1750,- tot € 2250,- omzet, rekenen wij een zaalhuur van 100,- 
Vanaf € 2250,- omzet, vervalt de zaalhuur 
 
Zaalhuur middag/ avond (15:00 uur tot 19:30 uur)  
tot € 1250,- omzet, rekenen wij een zaalhuur van 250,-  
€ 1250,- tot € 1750,- omzet, rekenen wij een zaalhuur van 200,- 
€ 1750,- tot € 2250,- omzet, rekenen wij een zaalhuur van 150,- 
Vanaf € 2250,- omzet, vervalt de zaalhuur 
 
Zaalhuur avond (19:30 uur tot 01:30 uur)  
tot € 1250,- omzet, rekenen wij een zaalhuur van 300,-  
€ 1250,- tot € 1750,- omzet, rekenen wij een zaalhuur van 250,- 
€ 1750,- tot € 2250,- omzet, rekenen wij een zaalhuur van 200,- 
Vanaf € 2250,- omzet, vervalt de zaalhuur 
 
Tarieven KIDS (onder de 3 jaar oud)  
Kinderen onder de 3 jaar oud zijn gratis, mits er speciaal voor hen een gerecht wordt gekozen. 
Geeft u uiterlijk een week voor aanvang aan hoeveel kinderen u verwacht, dan kunnen wij de prijzen 
voor u aanpassen op de eindfactuur.  

 
Verantwoord alcohol gebruik  
Wij schenken geen alcoholhoudende dranken aan personen onder de 18 jaar oud. 
Voor personen jonger dan 18 jaar oud rekenen wij een korting van €2,50 p.p. op de drank 
arrangementsprijs. (Dit is enkel van toepassing op het dinerdrankarrangement en het 
feestavondarrangement) Geeft u uiterlijk een week voor aanvang aan hoeveel personen onder de 18 jaar 
oud u verwacht, dan kunnen wij de prijzen voor u aanpassen op de eindfactuur.  
Drankmisbruik wordt niet gewaardeerd en niet toegestaan.  
 
Definitief aantal personen 
U kunt tot één week voor aanvang het garantieaantal personen doorgeven zoals beschreven in onze 
algemene voorwaarden. Wij brengen minimaal het garantieaantal in rekening.  
(zowel de drank als de dinerarrangementen) 
Bij een hoger aantal personen rekenen wij de volledige arrangementsprijs per persoon door.  
De personele inzet, drankenvoorraad en foodvoorraad wordt berekend aan de hand van het opgegeven 
aantal personen. Het is van groot belang een juiste inschatting te maken van het aantal personen. 
Wijzigingen in aantallen en/of arrangementen kunnen een aanpassing in de zaalhuur tot gevolg hebben. 

 
Menukeuze (indien van toepassing) 
Eventuele menukeuze voor het diner of buffet kan uiterlijk één week voor aanvang worden doorgegeven 
per email.  
Indien u gebruik maakt van een diner is het goed om te weten dat de keuken een tijdschema gebruikt. 
Wellicht zijn er zaken die tussen de gangen staan gepland zoals een toespraak, wij verzoeken u dan dit in 
overleg te doen met het personeel, zij zullen aangeven op  
welke tijden de gerechten worden geserveerd. T.b.v. de kwaliteit van het eten, de voortgang enz. is het 
wenselijk rekening te houden met de tijdsplanning. 
 
 



 

Bruidstaart (indien van toepassing) 
De bruidstaart kan op de dag zelf vanaf 1.5 uur voorafgaand van het event geleverd worden. Indien 
gewenst kan deze in een grote koeling geplaatst worden. LET OP: Het bovenste gedeelte van de 
bruidstaart wordt doorgaans bewaard om na het eerste jaar te nuttigen.  
Deze taart kan tijdelijk in de vriezer van de Raedtskelder worden bewaard maar wordt niet langer dan 2 
weken bewaard. Houd hier rekening mee, wellicht kan de ceremoniemeester ervoor zorgen dat de taart 
op de avond zelf wordt meegenomen. Wij rekenen €0,75 schotelgeld per persoon. Deze kosten hanteren 
wij om de bordjes, vorkjes en servetjes aan te leveren.   
 
Decoratie 
Decoratie is in overleg mogelijk daarbij letten wij op brandveiligheid. Wij geven u ± 1.5 uur de 
gelegenheid voor het aanleveren en plaatsen van decoratie en goederen voorafgaand van het event.  
Dit dient wel van tevoren aangegeven te worden, anders staat u wellicht voor een dichte deur.  
 
Wij zijn naast locatie voor feesten en partijen ook geopend als Bistro.  
Mocht u meer tijd nodig hebben dan de 1,5 uur voor aanvang dan dienen wij dit voortijdig te horen i.v.m. 
het niet kunnen ontvangen van gasten in onze bistro.  
(Wij moeten hiervoor ons reserveringssysteem dichtzetten)  
Hier kunnen extra kosten aan verbonden zijn.  
 
Wij gaan uit van maximaal 1 uur voor het verwijderen en weghalen van decoratie en goederen na het 
event. Sterretjes en confetti zijn binnen niet toegestaan i.v.m. brandveiligheid. 
Na 22.00 uur is het niet toegestaan om buiten de Raedtskelder activiteiten te laten plaatsvinden zoals het 
afsteken van (sier) vuurwerk of het uitzwaaien van het bruidspaar etc.  
Dit i.v.m. mogelijke geluidsoverlast voor omwonenden. 
 
Faciliteiten  
Aanwezige faciliteiten 
Een aantal faciliteiten zijn standaard aanwezig in de Raedtskelder en zijn dan ook kosteloos  
tot uw beschikking. 
- In de Raedtskelder staat een buffettafel. Deze is tevens te gebruiken als cadeautafel 
- Voor boeketten zijn diverse glazen vazen aanwezig  
- De Raedtskelder beschikt over één draadloze microfoon  
- Er is een lift aanwezig deze is te bereiken via de zijingang 
- Er is een mindervalide toilet aanwezig  
- Voor artiesten kunnen wij een Artiestenmaaltijden verstrekken à 13,- p.p.  
 
Opruimen 
Uiteraard maken wij de Raedtskelder schoon en ruimen op. Echter dienen aangebrachte versieringen en 
decoraties zelf te worden weggehaald na afloop van het feestje. De goederen dienen direct 
meegenomen te worden. Voor de goederen die weggegooid mogen worden zijn er afvalzakken 
beschikbaar en een afvalcontainer. 
 
Parkeren 
De Raedtskelder is gelegen in het oude centrum van Dordrecht. Dit gebied is een autoluw gebied en 
daardoor alleen bereikbaar voor bestemmingsverkeer (dj, bruidspaar of mensen die slecht ter been zijn 
kunnen met de auto tot de deur komen, er zijn echter geen parkeervoorzieningen voor de deur) Voor uw 
gasten is er op 3 minuten loopafstand parkeermogelijkheid. Voor een uitgebreide routeplanner en 
parkeermogelijkheden verwijzen we u naar onze website: www.deraedtskelder.nl. 
 
Publicatie 
Wij vinden het ontzettend leuk dat jullie voor de Raedtskelder hebben gekozen. En daar zijn wij trots op! 
Het kan zijn dat wij foto’s maken van bijvoorbeeld de decoratie, bruidstaart of goederen. En deze ter 
promotie wensen te gebruiken voor onze website en socialmedia. Zodat wij andere mensen kunnen 
inspireren. Mocht u hier bezwaar tegen hebben, laat het dan weten. Dan houden wij hier rekening mee. 

http://www.deraedtskelder.nl/

