Trouwen in Museum Sloten

Leuk dat u overweegt te trouwen in onze mooie raadszaal. U wilt
uiteraard weten wat er mogelijk is bij ons en wellicht ook wat de
kosten zijn. Dat hebben we hier even op een rijtje gezet.

De raadszaal en de stad Sloten
De prachtig gerestaureerde raadzaal op de eerste verdieping geeft uitzicht op de
stadsgracht en de historische gebouwen aan weerszijden van het water.
Na de trouwplechtigheid kunnen uw gasten in of rond het museum genieten van
een rondleiding, een stadswandeling, een high tea, een groot feest of een
middagje varen op een authentiek Fries skûtsje.
Sloten biedt ook de mogelijkheid om de hele dag alles op loopafstand bij elkaar
te hebben:
 Burgelijk huwelijk bij ons in de
Raadszaal.
 Kerkelijk huwelijk in de PKN‐
kerk naast ons of in de
katholieke kerk aan de
overkant.
 Talloze mogelijkheden voor een
mooie fotosessie.
 Een eersteklas feestlocatie
bij De Mallemok.

Capaciteit en voorzieningen
Capaciteit
In de zaal kunnen maximaal 50 gasten, waarbij dan ook de brede vensterbanken
worden gebruikt (bijvoorbeeld voor kinderen).
Voorzieningen
 Voor minder validen zijn er een traploze zij‐ingang, lift en invalidentoilet
 Wifi gastaccount
Parkeren
 Bij het museum kan één auto geparkeerd worden.
 Andere auto’s parkeren op één van de twee parkeerplaatsen aan de rand van
de stad. Vandaar is het 2 minuten lopen naar het museum.
 Gasten die slecht ter been zijn kunnen voor het museum worden afgezet.

Cateringmogelijkheden
 Koffie, thee, fris € 2,50 per kopje c.q. glas.
 Voor champange of borrel met hapjes e.d. werken wij samen met de
plaatselijke horeca. U mag dit ook zelf verzorgen.
Kosten voor de ceremonie
 April t/m oktober van dinsdag t/m vrijdag: € 190,‐
 Alle andere dagen: € 250,‐
Extra wensen
 Beamer, scherm en verduistering (€ 30,‐).
 Rode loper bij ingang (€ 20,‐, alleen bij goed weer).
 Grote vlag uithangen (€ 20,‐, alleen bij goed weer).
 Eventueel servicekosten: als er extra werkzaamheden nodig of gewenst zijn, ,
of als er na afloop onvoorziene uren nodig blijken voor schoonmaak of
opruimen (bijvoorbeeld als binnen met confetti is gestrooid), brengen wij
servicekosten in rekening à € 20,‐ per uur.
Andere wensen en ideeën – bijvoorbeeld een lied laten horen – kunnen we in het
voorgesprek bespreken.

Hoe regelt u een en ander
 U kiest een datum en tijd, en als die vrij zijn noteren wij dat als optie.
 Als u de zaal wilt bekijken komt u een keer langs, bij voorkeur tijdens
openingstijden (april‐oktober di‐vr van 11 tot 17 uur, zo‐ma van 13 tot 17 uur).
Is dat niet mogelijk dan maakt u telefonisch een afspraak (zie contactgegevens
hieronder). U meldt u bij de gemeente De Fryske Marren (telefoon 140514,
geen netnummer)en geeft dan aan dat u in bij ons wilt trouwen. Zodra de
gemeente dat aan ons heeft doorgegeven is het voor ons definitief.
 1 à 2 maanden van tevoren neemt u zelf contact met ons op om de precieze
gang van zaken door te spreken. Dat voorgesprek duurt ongeveer een uur. Van
de gemaakte afspraken krijgt u per mail een bevestiging.

Contactgegevens
Museum Sloten
Heerenwal 48
8556 XW Sloten
0514‐531541
bgg 0514‐531124 / 06 22901322
info@museumsloten.nl
www.museumsloten.nl

