2B-Home Event Centre
informatie bruiloften

Dr. J.W. Paltelaan 103
2712 PT ZOETERMEER
079-316.00.66.
www.2b-home.nl
info@2b-home.nl

Waarom een bruiloft bij 2B-Home Event Centre:
2B-Home Event Centre biedt jullie een toplocatie voor:
 Bruiloften in alle variaties mogelijk
 Alles op 1 locatie: van jA tot Z (huwelijksvoltrekking, receptie, diner, feestavond)
 Het naastgelegen Vernèdepark leent zich als mooie locatie voor trouwfoto’s
 Romantisch prieel voor de huwelijksvoltrekking
 Borrels, hapjes, bruidstaart, buffetten en diners
 Spetterende feestavond
 Dj’s en entertainment
 Huwelijksnacht en hotelkamers geregeld

Wij beschikken over:
 Sfeervol gedecoreerde zalen die naar iedere gewenste grootte en sfeer kunnen
worden ingericht
 Top kwaliteit in (eigen) catering in een comfortabele en prettige ambiance
 Moderne klimaat- en luchtbehandeling
 Airconditioning
 Ruime gratis parkeergelegenheid voor de deur
 Invalidentoegankelijk incl. invalidentoilet
 Gratis WIFI
 Rookterrasje achter één van de feestzalen
Waarom kiezen voor 2B-Home Event Centre:
 Onze gastvrouwen/ ceremoniemeesters hebben veel ervaring met het organiseren
van bruiloften en nemen jullie een groot deel van de organisatie uit handen
 Door deze ervaring krijgen jullie veel tips en tricks, do’s & don’ts
 Klein team met aandacht voor persoonlijk contact met haar gasten
 Gastvrij en gastgericht
 Aantrekkelijk geprijsd ten opzichte van trouwlocaties in de omgeving
 Uitstekende prijs/kwaliteit verhouding
 Eigen keuken met mogelijkheden voor alle soorten buffetten en diners
 In de zomer een zonnig terras voor aperitief of BBQ
 Ruime gratis parkeergelegenheid
 Zeer goed bereikbaar vanuit de hele Randstad en openbaar vervoer op loopafstand

Bruidspakketten
Compleet verzorgde ‘all- in’ bruidspakketten voor bruidsparen die graag alles in één
keer geregeld willen hebben.
Bruidspakket 2B-Hip à € 3.825,00 (*):
 Ceremonie
 Aperitief in de bar incl. hapjes, 1 uur
 3-Gangen diner
 Dranken tijdens het diner, 2 uur
 Feestarrangement Vesta, 4 uur
 Overnachting
 Bruisend glas bubbels als welkomstdrankje
feestavond (pakketaanbieding!)
Bruidspakket 2B-Trendy à € 4.155,00 (*):
 Aperitief in de bar incl. hapjes, 1 uur
 3-Gangen diner
 Dranken tijdens het diner, 2 uur
 Feestarrangement Vesta, 4 uur
 DJ incl. licht en geluid
 Loungedecoratie & ballondecoratie
(pakketaanbieding!)
Bruidspakket 2B-Fun à € 4.850,00 (*):
 Ceremonie
 Receptie, 2 uur o.b.v. 50 gasten
 Bruidstaart tijdens receptie (50 personen)
 3-gangen diner
 Dranken tijdens het diner, 2 uur
 Feestarrangement Vesta, 4 uur
 3D beeldje van jullie als bruidspaar (14cm)
 Bruidssuite (pakketaanbieding!)

Bruidspakket 2B-Happy à € 5.850,00 (*):
 Ceremonie
 Receptie, 2 uur o.b.v. 50 gasten
 Bruidstaart tijdens receptie (50 personen)
 3-gangen diner
 Dranken tijdens het diner, 2 uur
 Feestarrangement Vesta, 4 uur
 Bubbel bij ontvangst feestavond
 DJ incl. licht en geluid
 Bruidssuite
 3D beeldje van jullie als bruidspaar (14cm)
 Lounge & ballondecoratie (pakketaanbieding!)
(*) Uitgaande van 25 dag gasten, 50 receptie gasten en 80 avond gasten. Afwijkingen van aantal gasten
mogelijk tegen meer/minderprijs.

De huwelijksbevestiging
Jullie trouwdag is één van de mooiste dagen van jullie leven. De
trouwceremonie is hierbij het belangrijkste aspect. Het feest, de
taart en de muziek… het is allemaal leuk; maar zonder
huwelijksbevestiging of formele registratie van jullie partnership, is
er geen huwelijk!
Elk jaar kiezen ongeveer 400 paren voor een huwelijk in de
gemeente Zoetermeer. De oude kern van wat vroeger het
boterdorp Zoetermeer was, ademt een sfeer van traditie en
romantiek. Voor wie iets anders wil, vormt modern Zoetermeer
met zijn eigentijdse architectuur een heel verrassende
achtergrond voor een feestelijke dag. Een fotoreportage in
natuurgebied het Noord Aa, in de oude dorpsstraat, bij de molen
of in het Wilhelmina park?
Trouwen in het huwelijks prieel van 2B-Home
Samen met jullie gasten ontvangen wij jullie op onze rode (of paarse) loper en zullen de
gasten begeleiden naar de trouwzaal. Onze gastvrouw / gastheer zal samen met de
ambtenaar van de burgerlijke stand de trouwceremonie begeleiden. De opstelling van
de trouwzaal en de indeling van de zitplaatsen hebben we vooraf samen met jullie
bepaald. De trouwzaal zal sfeervol worden gedecoreerd en jullie huwelijk zal worden
gesloten in het romantische huwelijksprieel. Jullie mogen zelf muziek uitkiezen welke wij
zullen afspelen op de afgesproken tijdstippen. De kosten van een trouwceremonie op
onze mooie locatie zijn € 275,00.
Melding voorgenomen huwelijk/geregistreerd partnerschap (ondertrouw)
Nadat jullie de huwelijksdatum en de huwelijkslocatie hebben vastgelegd, kunnen jullie
de datum ook bij de Gemeente Zoetermeer gaan doorgeven. Dit kan online.
Wanneer jullie van plan zijn om te gaan trouwen, moeten jullie melding doen van jullie
voorgenomen huwelijk in de huwelijksgemeente (ondertrouw). Deze melding doen jullie
persoonlijk op het stadhuis. De datum en locatie van het huwelijk moet schriftelijk door
de Gemeente aan jullie bevestigd zijn. De melding dient minimaal 14 dagen en
maximaal 1 jaar voor de datum van het huwelijk plaats te vinden.
Jullie kunnen van maandag tot en met zondag tussen 9.00 en 23.00 uur in het huwelijk
treden. De tijden zijn altijd op het hele uur. De Gemeente Zoetermeer rekent naast de
kosten van de locatie zelf ook nog leges aan jullie door. Prijzen hiervan zijn afhankelijk
van het tijdstip en kunnen jullie vinden op de site van de Gemeente.

Feest arrangementen
Feestavondarrangement Dionysos (5 uur) à € 30,50 p.p.:
 Feestelijk glas bubbels (met of zonder alcohol) bij aanvang van de feestavond
 Drankuitkoop uit ons nationale drankenassortiment gedurende 5 uur
 Zoute koekjes, pittige noten mix en crudité’s (rauwkost) met dip op de tafeltjes
 2x luxe koude hapjes p.p.
 6x warm bittergarnituur bestaande uit o.a. bitterballen, vegetarische loempiaatjes,
gemengd warm bittergarnituur en kaaskrakertjes.
Feestavondarrangement Vesta (4 uur) à € 26,50 p.p.:
 Drankuitkoop uit ons nationale drankenassortiment gedurende 4 uur
 Zoute koekjes, pittige noten mix en crudité’s (rauwkost) met dip op de tafeltjes
 2x luxe koude hapjes p.p.
 4x warm bittergarnituur bestaande uit o.a. bitterballen, vegetarische loempiaatjes,
gemengd warm bittergarnituur en kaaskrakertjes.
Feestavondarrangement Hestia (4 uur) à € 30,50 p.p.:
 Ontvangst met gesorteerd gebak of bruidstaart (bruidstaart evt. kleine meerprijs p.p.)
 Drankuitkoop uit ons nationale drankenassortiment gedurende 4 uur
 Zoute koekjes, pittige noten mix en crudité’s (rauwkost) met dip op de tafeltjes
 2x luxe koude hapjes p.p.
 4x warm bittergarnituur bestaande uit o.a. bitterballen, vegetarische loempiaatjes,
gemengd warm bittergarnituur en kaaskrakertjes.

Supplementen feestavondarrangement:
 Extra uur feestarrangement
 Buitenlands gedistilleerd arrangement 5 uur
 Buitenlands gedistilleerd supplement per stuk
 Cocktailbar, keuze uit 4 cocktails gedurende 2 uur
 Luxe belegde sandwiches, 3 stuks
 Puntzakje frites met mayonaise
 Huisgemaakte saté met kroepoek of stokbrood
 Luxe kleine bordjes met een wat groter hartige hapje
 Snackbuffetje/ borrelbuffetje/ tapasbuffetje
 Bruidstaart voor 50 personen
 Bruidstaart v.a. 50 personen
 Bruidstaartservice (bij meebrengen eigen taart)
 Oud Hollandse Poffertjeskraam; vanuit deze kraam serveren
onze medewerkers à la minute gebakken poffertjes met
roomboter en poedersuiker tot 50 personen
 Poffertjeskraam v.a. 50 personen € 350,00 +
 IJscokar incl. ijs tot 50 personen
 IJscokar incl. ijs v.a. 50 personen € 400,00 +
 Nanny (kinder oppas) tijdens de feestavond, 4 uur
 Disc Jockey via 2B-Home
 Hotelovernachting bruidspaar via 2B-Home incl. ontbijt
 Hotelovernachting gasten bruidspaar incl. ontbijt

(*) excl. toeristenbelasting

€ 2,75 p.p.
€ 11,00 p.p.
€ 2,25
€ 4,75 p.p.
€ 6,25 p.p.
€ 2,95 p.p.
€ 5,20 p.p.
€ 4,75 p.p.
€ 14,75 p.p.
€ 299,50
op aanvraag
€ 1,25 p.p.
€ 350,00
€ 4,50 p.p.
€ 400,00
€ 1,50 p.p.
€ 97,50
€ 675,00
€ 79,00 (*)
€ 69,00 (*)

Borrelarrangementen
Borrelarrangement de luxe
Wij verzorgen jullie borrel ook voor kortere tijdsbestek met onbeperkt drankjes uit ons
nationale assortiment (koffie, thee, bier, wijn, frisdranken, jus d’orange, port, sherry,
vermouth, jenever en vieux), serveren hierbij een aantal maal warm bittergarnituur en
luxe koude hapjes. Tevens plaatsen wij zoute koekjes en nootjes en crudité’s (rauwkost)
met dipsausjes op de (sta)tafels.
Borrelarrangement de luxe 1 uur
Borrelarrangement de luxe 1,5 uur
Borrelarrangement de luxe 2 uur
Borrelarrangement de luxe 3 uur

€ 12,75 p.p.
€ 15,50 p.p.
€ 17,75 p.p.
€ 22,75 p.p.

Kinderen
Arrangementen voor kinderen tot en met 3 jaar
Arrangementen voor kinderen van 4 tot en met 11 jaar

gratis
50% korting

Routebeschrijving
2B-Home Event Centre
Dr. J.W. Paltelaan 103
2712 PT ZOETERMEER
www.2b-home.nl
info@2b-home.nl

vanuit Den Haag:
A12 richting Utrecht, eerste afslag (nr. 6 ) Zoetermeer, verkeerslichten linksaf
(Afrikaweg), tweede verkeerslicht rechtsaf (Van Leeuwenhoeklaan), eerste verkeerslicht
rechtsaf, (Boerhaavelaan), eerste weg linksaf (van Stolberglaan), weg volgen over
spoorviaduct tot aan rotonde. Op de rotonde rechtsaf, het park in.
vanuit Utrecht:
A12 richting Den Haag, afslag (nr. 7 ) Zoetermeer, verkeerslichten linksaf over de A12
(Oostweg). Eerste verkeerslicht rechtsaf (Zuidweg), derde verkeerslicht rechtsaf, direct
over de spoorbaan en onder viaduct van de A12 door (Eerste Stationsstraat). Aan de
rechterkant heeft u de fabriek van Nutricia. Weg naar links volgen en na 250 meter op
de rotonde linksaf de weg inrijden die het park in gaat.
vanuit Zoetermeer:
2B-Home Event Centre bevindt zich in het Burgemeester Vernèdepark, gelegen aan de
rotonde op splitsing van de van Stolberglaan en de dr. J.W. Paltelaan (wijk 12).
Busverbindingen:
Op de kruising van de van Stolberglaan en de Dr. J.W. Paltelaan zijn bushaltes van de
stadsdiensten 71 (Centrum West- Zoetermeer NS- Rokkeveen- Zoetermeer oost- 2BHome- Centrum West) en 72 (Centrum West- 2B-Home- Zoetermeer oost NSRokkeveen- Zoetermeer NS- Centrum West). Streekdienst 170 (Leiden- Zoetermeer2B-Home-Rotterdam v.v.) bevindt zich naast het NS station van Station Zoetermeer
Oost.
Randstadrail:
Het randstadrailstation Delftsewallen bevindt zich op 80 meter van 2B-Home Event
Centre.
NS station:
Station Zoetermeer Oost bevind zich aan de oostzijde van de A12. De loopafstand tot
aan 2B-Home bedraagt +/- 250 meter. U loopt dan onder het viaduct van de A12 door,
aan de rechterkant heeft u de fabriek van Nutricia. Weg naar links volgen en na 250
meter neemt u links op de rotonde de weg die het park ingaat. Na 30 meter komt u bij
2B-Home Event Centre aan.

