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SAMEN ZIJN MET EEN 

LACH EN EEN TRAAN… 

 

Elkaar het ja-woord te geven maar dan 

geheel in jullie eigen stijl. Onze locatie is 

kleinschalig, sfeervol en huiselijk. Daarom 

ook zo intiem en het heeft een gezellige 

sfeer. Bij mooi weer kan de ceremonie 

buiten op de binnenplaats gehouden 

worden of in onze open schuur met 

uitzicht over natuurgebied De Vilt. Na de 

ceremonie gelijk een toast uitbrengen, 

genieten van een heerlijke lunch of 

ontspannen borrelen?    
 

Deel samen de mooie herinneringen. 

Wanneer een dierbare overlijdt, moet er in 

korte tijd veel geregeld worden. Eén van 

de gewoonten is om nabestaanden te 

condoleren en samen met familieleden 

en vrienden de overledene te herdenken. 

Het is dan altijd erg fijn om na de uitvaart 

tijdens een condoleance nog even in een 

intieme sfeer met familie en vrienden bij 

elkaar te zijn.  

Gasterij Onder de Panne heeft hiervoor 

een zeer sfeervolle ruimte, tot max 100 

personen, waar in alle rust en in een 

persoonlijke sfeer de afscheidsdienst en 

koffietafel plaats kan vinden. 
 

In overleg is er zoveel mogelijk.  

Alle genoemde prijzen zijn inclusief BTW 
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Huwelijksvoltrekking  

Locatiehuur 595,00 

Bovengenoemde prijs is t/m 30 personen 

Toeslag extra personen  5,50 p.p. 

De ceremonie kan zowel binnen als buiten plaats vinden. 

Informeer naar de vele mogelijkheden voor een onvergetelijke 

huwelijksvoltrekking?   

Heb je speciale wensen, laat het gerust weten, wij denken 

graag met jullie mee. 

  

Geregistreerd Partnerschap 

Locatiehuur   225,00 

Bovengenoemde prijs is t/m 20 personen 

Toeslag extra personen 5,50 p.p. 

 

Afscheid in besloten kring 

Locatiehuur per uitvaart 250,00 

Bovengenoemde prijs is t/m 30 personen 

Toeslag extra personen 5,50 p.p. 

Koffietafel basis  

Onbeperkt koffie/thee/water  

Belegde broodjes (2 per persoon) 

Snee krentenbrood/kandijbrood 

12,50 p.p. 

Koffietafel luxe  

Onbeperkt koffie/thee/water 

Kop soep met zoutstengel of brood 

Belegde broodjes (2 per persoon) 

Snee krentenbrood/kandijbrood 

15,50 p.p. 

Heb je andere wensen voor de afscheidsdienst of koffietafel? 

Laat het weten, wij denken graag met je mee. 

 

Ceremonieleider bij afscheid 

Tiny School 

06-36097711 – info@tinyschool.nl 

Ton van Raaij 

06-10387646 – tonvraaij@gmail.com 

 

Frisdrank en sappen (per glas of flesje) 1,75  

Bier/Radler (per flesje) 2,50  

Wijn – rood, wit of rosé (per fles) 12,50  
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