Trouwen bij

De plek om te trouwen.
Vier het speciaal moment in je leven.
Bijzonder moment op een historische plek.
Bij no 61 trouw je in een klassieke omgeving. De
gemoedelijke sfeer, de informele verzorging en
het bijzondere moment zorgen voor een
onvergetelijke dag.
De raadzaal is op de eerste verdieping en is
geschikt voor kleine gezelschappen (tot 45
personen). Voor ieder huwelijk wordt voldoende
tijd ingepland zodat de ceremonie in alle rust
kan plaatsvinden.
No 61 op een rijtje
• Historische locatie.
• Centraal gelegen.
• Kleinschalig en persoonlijk.
• Aanvullende arrangementen mogelijk.

Tarief
Maandag t/m vrijdag
Zaterdag

: € 250,: € 280,-

Tijden
Maandag t/m vrijdag
: 09.00 – 16.00 uur
Zaterdag
: 10.00 – 16.00 uur
Andere dagen of tijden : op aanvraag

’t Dorp 61 | 5384 MB Heesch | info@no61.nl

Wat u verder moet weten:
• De Raadzaal is op de eerste verdieping. In het
gebouw is geen lift aanwezig.
• De huwelijkssluiting duurt ongeveer 30
minuten. Plan aansluitend een kwartier in
voor eventuele (groeps-)foto’s op het bordes.
• Onversterkte muzikale klanken ten gehore
brengen is een mooie toevoeging aan de
huwelijkssluiting maar wel graag in overleg.
• Het is niet toegestaan in de Raadzaal, in de
hal en op het bordes met rijst, confetti e.d. te
strooien. Dit i.v.m. uitglij gevaar. Bellen blazen,
ballonnen oplaten of duiven laten wegvliegen
is geen enkel probleem.
• De trouwauto kan dichtbij worden
geparkeerd.
De auto’s van gasten kunnen gratis worden
geparkeerd op de parkeerplaats voor het
gemeentehuis. Er zijn nog meerdere
parkeerplaatsen in de omgeving aanwezig,
hiervoor is wel een blauwe kaart nodig.
• Dieren mogen helaas het gebouw niet in en
kunnen buiten wachten.
• Voor het maken van foto’s of video-opnamen
tijdens de huwelijkssluiting binnen de
daarvoor gestelde tijd van 45 minuten
worden geen kosten in rekening gebracht.
• Vooraf of na de huwelijksvoltrekking is het
mogelijk om een passend catering
arrangement toe te voegen. Zoals een koffie
moment, champagne toost, bruidstaart
ceremonie of lunch.
• Wil je graag de Raadzaal komen bekijken?
Iedere eerste zaterdagochtend van de maand
is de Raadzaal open voor publiek.

