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Marita & Nikki
Trouwchicks

Kiezen tussen óf buiten trouwen óf bij een kasteel? 
Je hoeft geen keuze meer te maken want wij mogen nu buiten 

trouwen in het kasteelpark van Kasteel Cannenburch 
aanbieden! 

 
Trouwchicks en Kasteel Cannenburch zijn hiervoor een unieke 
& exclusieve samenwerking aangegaan. Wij organiseren graag 

jullie ongedwongen buiten bruiloft met uitzicht op het 
prachtige Kasteel Cannenburch in Vaassen.

 
Zie jij jezelf al zitten onder een prachtige stretchtent aan de 

rand van de kasteelvijver? Waar jullie je ja-woord geven met 
het uitzicht op het mooie kasteel. Daarna heerlijk genieten van 

een toost & taart en misschien wel een overheerlijke lunch, high 
tea of een BBQ?

 
In deze brochure laten we je graag zien wat er allemaal 

mogelijk is. Ook laten we je zien wat onze partners Kasteel 
Cannenburch en Restaurant Bij Maarten in 't Koetshuis voor 

jullie kunnen betekenen wanneer jullie ervoor kiezen te 
trouwen in het kasteelpark van Kasteel Cannenburch.

 
En wist je dat jullie als bruidspaar exclusiviteit hebben? 

Gegarandeerd dat er op de dag van jullie bruiloft geen ander 
bruidspaar in het kasteel zal trouwen!        

Trouwchicks x Kasteel Cannenburch
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https://cannenburch.glk.nl/


Marita & Nikki
Trouwchicks

Onze harten gaan sneller fladderen van liefde, bruiloften en 
organiseren. Dus waarom dat niet combineren in de meest 

toffe baan van de wereld? Maak kennis met het tofste 
weddingteam van Nederland: Trouwchicks!

 
De Chicks bestaan uit Marita & Nikki: twee gezellige en vrolijke 

meiden die graag hun kwaliteiten en talenten willen bundelen. 
Want wij vinden: samen is veeeel leuker (en gezelliger)!

 
Bij Kasteel Cannenburch mogen we doen waar we het alle 

blijste van worden: de aankleding van de ceremonie! Wil je het 
trouwen nog uitbreiden met een lunch, borrel, toost of diner? 

Ook daarvoor kunnen wij de styling voor jullie verzorgen!
 

Wij gaan graag voor je aan de slag en vertellen je graag meer 
over wat wij voor je kunnen betekenen.

 
Laten we een digitale cappuccino drinken!

Wij zijn de Trouwchicks!
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Slechts enkele kilometers van Apeldoorn, aan de rand van een 
weelderig park staat het 16e eeuwse kasteel Cannenburch. Een 

romantische historische locatie voor jullie buiten ceremonie.
 Geef jullie Ja- woord op deze unieke locatie geheel gestyled en 

verzorgd door Trouwchicks.
 

Het bij kasteel Cannenburch behorende park met lanen, 
waterpartijen en waterlopen heeft een omvang van 24 hectare. 
Het park heeft vele vormen gekend, naar gelang de mode van 

die tijd. Er worden bijvoorbeeld een een stattige middenlaan en 
een cascade aangelegd door kasteelvrouwe Anna Margaretha 

in de 18e eeuw om het kasteelpark internationale allure te 
geven. 

Aan deze middenlaan, op de oever van de roeivijver wordt jullie 
plechtigheid voltrokken met zicht op het kasteel. 

 
Willen jullie je nog meer wentelen in de allure van het kasteel? 

Maak jullie dag compleet met een fotoshoot
van in de historische vertrekken. 

Kasteel Cannenburch



Stretchtent
Klapstoeltjes in wit of hout
Backdrop "Hout" met 

Trouwbankje "Hout"
Lessenaar "Hout"

       1 bloemstuk

 

Small

Hart voor Trouwen

€ 3095
Dit pakket is op basis van maximaal 40 personen. Bij minder personen geldt deze 

prijs. Bij meer personen is er een meerprijs per persoon van € 7,50. Deze prijzen 
gelden voor gezelschappen tot maximaal 60 personen, daarna is het altijd 

maatwerk.
 

De gebruikte bloemen zijn seizoensbloemen. Bruidspaar mag gewenste kleur(en) 
doorgeven. Bij specifieke bloemen of bloemen die niet goed verkrijgbaar zijn in het 
seizoen, geldt dat er  hiervoor altijd een prijs opgevraagd moet worden. Genoemde 

prijzen gelden voor bruiloften in 2022/2023 en  zijn onder voorbehoud van 
prijsstijgingen.

Hart voor Trouwen



Stretchtent
Klapstoeltjes in wit of hout
Backdrop "Hout"  of "Berken"
met 1 bloemstuk
8 bloemstukjes stoelen
Trouwbankje "Hout" of
"Rotan" 
Lessenaar "Hout"

 

Medium
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€ 3275
Dit pakket is op basis van maximaal 40 personen. Bij minder personen geldt deze 

prijs. Bij meer personen is er een meerprijs per persoon van € 10. Deze prijzen 
gelden voor gezelschappen tot maximaal 60 personen, daarna is het altijd 

maatwerk.
 

De gebruikte bloemen zijn seizoensbloemen. Bruidspaar mag gewenste kleur(en) 
doorgeven. Bij specifieke bloemen of bloemen die niet goed verkrijgbaar zijn in het 
seizoen, geldt dat er  hiervoor altijd een prijs opgevraagd moet worden. Genoemde 

prijzen gelden voor bruiloften in 2022/2023 en zijn onder voorbehoud van 
prijsstijgingen.
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Stretchtent
Klapstoeltjes in wit of hout
Backdrop naar keuze
8 bloemstukjes stoelen
Trouwbankje naar keuze
Lessenaar "Hout"
2 zuilen met centerpieces
bloemstukken

 

Large
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€ 3525
Dit pakket is op basis van maximaal 40 personen. Bij minder personen geldt deze 

prijs. Bij meer personen is er een meerprijs per persoon van € 10. Deze prijzen 
gelden voor gezelschappen tot maximaal 60 personen, daarna is het altijd 

maatwerk.
 

De gebruikte bloemen zijn seizoensbloemen. Bruidspaar mag gewenste kleur(en) 
doorgeven. Bij specifieke bloemen of bloemen die niet goed verkrijgbaar zijn in het 
seizoen, geldt dat er  hiervoor altijd een prijs opgevraagd moet worden. Genoemde 

prijzen gelden voor bruiloften in 2022/2023 en zijn onder voorbehoud van 
prijsstijgingen.

Hart voor Trouwen



Zijn de kant-en-klare pakketten
niets voor jullie en willen jullie
liever maatwerk? Krijgen jullie
echt veel gasten en wil je graag
dat we met je meedenken? Ook
dat is mogelijk! Hou hierbij
rekening met een vanaf-prijs van
€ 4250 op basis van 40 personen

 

XXL

Hart voor Trouwen

Prijs op aanvraag

Heb jij hele duidelijke ideeën hoe de bruiloft eruit moet 
zien? Weet jij welke bloemen je graag wilt en wil je niet 

afhankelijk zijn van seizoensbloemen? ga met ons om de 
(digitale) tafel zitten en we gaan met jou kijken naar een 

uniek ontwerp en mogelijkheden die passen bij jullie 
wensen en ideeën!

Hart voor Trouwen



Extra opties x Trouwchicks
Naast dat we de ceremonie voor jullie kunnen verzorgen, kunnen wij 
nog meer voor jullie betekenen! Benieuwd naar wat zoal de extra's 
zijn?

Bloemen
Bruidsboeket vanaf € 150
Corsages vanaf € 11,50
Prijzen zijn altijd op aanvraag

Styling van (onder voorbehoud) :
Toost & Taart  € 4,75 p.p.
Borrel € 7,25 p.p.
High Tea € 11,75 p.p.
Shared Lunch € 11,75 p.p.
Smoker BBQ € 15,00 p.p.

inclusief tafels, stoelen, kaarsen & vaasjes bloemen
exclusief eten en drinken 
Minimale afname 40 personen
Genoemde prijzen zijn onder voorbehoud van prijsstijgingen.

Vraag naar de mogelijkheden!
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Extra opties x Kasteel Cannenburch
Hebben jullie nog een fotoshoot na de ceremonie en wil je graag de 
gasten een leuk programma aanbieden? Of ben je benieuwd wat er 
vanuit het kasteel allemaal mogelijk is? Lees dan snel verder!

Fotoshoot
in de kasteelvertrekken
 € 150,00
in het kasteelpark
gratis

Rondleiding :
Beletage van 30 minuten
€ 75 rondleiderskosten + € 6,50 p.p.
Grand Tour van 1 uur
€ 75 rondleiderskosten + € 10 p.p.

Laat ons weten als je interesse hebt in één van de extra opties en wij 
zorgen ervoor dat het kasteel contact met jullie opneemt! 

Goed om te weten: alle facturen en afspraken gaan rechtstreeks tussen jullie en het kasteel. 
Trouwchicks kan hier niet voor verantwoordelijk voor worden gehouden.
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Extra opties x Restaurant Bij Maarten in 't Koetshuis
Jullie zijn getrouwd maar daarna toe om dit feestelijk te vieren met 
een toost, een borrel, een lunch of BBQ? Of een combinatie hiervan? 
Restaurant Bij Maarten in 't Koetshuis verzorgd met liefde de catering 
in het kasteelpark!

VOLGT ZSM

Wil je graag een toost, een borrel, een lunch of bbq reserveren en de 
mogelijkheden hiervoor bespreken? Laat het ons weten en wij zorgen 
ervoor dat het restaurant contact met jullie opneemt!

Goed om te weten: alle offertes en betalingen hiervoor gaan rechtstreeks tussen jullie en het 
restaurant. Trouwchicks kan hiervoor niet verantwoordelijk worden gehouden.
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Ben jij ook zo  enthousiast?! Stuur ons snel
 een mailtje via info@trouwchicks.nl o.v.v.
"trouwen bij Kasteel Cannenburch" of 
bezoek onze website:
https://trouwchicks.nl/trouwen-op-kasteel-cannenburch/

en vul het formulier in.

Wij checken graag voor je of jullie favoriete
datum nog mogelijk is!

Wij zeggen JA!

www.trouwchicks.nl
info@trouwchicks.nl


