
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Trouwen op Slot Zeist: een sprookjesachtige locatie!  
 
Een droom die uit komt: trouwen op Slot Zeist. Het 17e-eeuwse Slot heeft alle ingrediënten in huis voor een 
onvergetelijke huwelijksdag. Ons team staat klaar om samen met jullie de mooiste dag van jullie leven te 
organiseren.  
 
Jullie hele dag op één locatie, van de ceremonie tot het aansnijden van de bruidstaart, van het diner tot een 
spetterend feest! We hebben alle ingrediënten in huis voor een onvergetelijk huwelijk. Op loopafstand bevindt 
zich het Broederplein met het prachtige kerkje van de Evangelische Broedergemeente waar voor de kerk 
getrouwd kan worden. Jullie gasten hoeven hun auto de gehele dag niet meer te gebruiken. 
 
Door de centrale ligging is het Slot goed bereikbaar voor al jullie gasten. Naast Utrecht en nabij de A12 en A27. 
Verder bevinden zich op 5 minuten loopafstand van het Slot 300 gratis parkeerplaatsen. Ook stopt de bus op 5 
minuten loopafstand van het Slot. Jullie gasten kunnen na afloop van het feest bij Hotel Restaurant Oud 
London logeren.  Logeer er zelf ook en praat de volgende dag bij het ontbijt na, over de fantastische dag van  
gisteren. Informeer naar de mogelijkheden.  
 
Sprookjesachtig van binnen én van buiten! Binnen zijn er de vorstelijke vertrekken met spiegelwanden, 
tapijten, schouwen en gouden details. Buiten zijn er de feeërieke tuinen, met de prachtige Theekoepel of het 
romantische witte bruggetje... Waar kun je mooier trouwen dan op Slot Zeist?  
 
Wij laten jullie graag zien hoe jullie dag er mogelijk uit kan zien. Bekijk onderstaande voorbeeld dagindelingen 
voor jullie bruiloft. 

 
Er zijn diverse ruimtes geschikt voor jullie trouwdag. Hieronder een korte beschrijving van de verschillende 
zalen, waar deze zalen gebruikt voor kunnen worden en de bijbehorende tarieven. 
 
Via de volgende link vinden jullie een overzicht van onze cateringmogelijkheden, van bubbels om mee te 
toosten, tot hapjes tijdens de receptie, dinermogelijkheden en overige dranken. 
 
Klik hier voor het foodbook! 
  
Met heel veel passie en enthousiasme helpen wij mee om jullie wensen te vertalen naar één geweldige dag,  
een om nooit te vergeten! Met onze jarenlange ervaring ontzorgen wij jullie graag. Bel of mail ons om een keer 
langs te komen. Wij laten jullie met veel plezier ons prachtige Slot zien en nemen aansluitend graag het 
programma en jullie wensen door. 

 
  

https://slotzeisthoreca.nl/SZ-Foodbook/mobile/index.html
https://slotzeisthoreca.nl/SZ-Foodbook/mobile/index.html


 
 
 
 
 
 
 
 
 
Overdag jullie huwelijksdag beleven met 30 gasten, ’s avonds afsluiten met een feest voor 100 gasten – ca. 
11.950 euro (excl. legeskosten)  
 
13.30 uur – Ontvangst  
Jullie gasten maken hun entree via de rode loper op het bordes. Daar worden zij hartelijk ontvangen en 
begeleid naar de Willemszaal of de Slottuin voor een heerlijk kopje koffie of thee. 
 
14.00 uur – Ceremonie 

Jullie gasten wachten vol spanning op jullie in de Spiegelzaal;  een prachtige barokke zaal, compleet met  

spiegelwanden, een verguld gestoken Régence schouw en wandtapijt: zo prachtig dat extra versiering niet 

nodig is. Jullie maken jullie grootse entree, waarbij jullie ja-woord deze prachtige ceremonie compleet maakt. 

14.45 uur – Felicitatiemoment 

Na het ja-woord serveren wij jullie en de gasten een glas (alcoholvrije) prosecco in de Willemszaal of de 

Slottuin: een toost op het kersverse bruidspaar! De bruidstaart staat al prachtig opgesteld en hoeft alleen nog 

maar door jullie aangesneden te worden.  

15.30 uur – Borrel  

Na de felicitaties is het tijd om bij te praten met familie en vrienden, mooie foto’s te maken in de Slottuin en 

eventueel te genieten van de voorbereide speeches en sketches. Uiteraard wordt dit gecombineerd met 

drankjes en luxe hapjes.  

17.30 uur -  Diner 

Het keukenteam heeft een heerlijk driegangen menu voor jullie bereid, afgestemd op jullie wensen, rekening 

houdend met seizoensproducten. De gangen worden, indien gewenst, begeleid met bijpassende wijnen en 

afgesloten met koffie, thee en zoetigheden.  

Past een driegangen diner niet helemaal bij jullie huwelijksdag? Een buffet, barbecue of walking dinner is  

uiteraard ook te verzorgen! 

20.00 uur – Opfrismoment 

Even een momentje voor jullie zelf, om bij te komen van het eerste deel van jullie huwelijksdag, om je op te 

frissen, om te kleden, make-up bij te werken of om na te genieten van de al beleefde momenten.  

 

20.30 uur – Ontvangst avondgasten 

Jullie gasten worden ontvangen in de Slotzaal met een geweldig uitzicht over zowel de Slottuin als het 

Slotplein. De DJ of band heeft al opgebouwd, wij vangen jullie gasten op met een drankje naar keuze uit het 

Hollands drankenassortiment en de zoutjes staan op de (sta)tafels.  

21.30 uur – Feestavond  

Het is tijd voor jullie spetterende entree, waarna het feest kan beginnen. De zaal is flexibel in te richten, 

waarbij er ruimte is om te dansen, om bij te praten aan de statafels en om uit te rusten aan de zitjes. 

Gedurende de avond worden jullie gasten goed verzorgd met drankjes naar keuze vanaf de bar en diverse 

koude en warme hapjes. 

00.30 uur – Afsluiting 

Na het laatste nummer zwaaien de gasten jullie op het bordes uit met een geweldig feest als herinnering.  

Een avond om nooit weer te vergeten. 

Indien gewenst kunnen jullie de (bruids)suite reserveren bij Hotel restaurant Oud London om de roze wolk te verlengen. 

Nieuwsgierig geworden hoe Slot Zeist in jullie wensen kan voorzien? Neem contact met ons op via  
030-7210606 of mail ons via info@slotzeist.nl. Dit is slechts een voorbeeld; jullie zijn van harte welkom  
om langs te komen op onze locatie, de sfeer te proeven en jullie programma door te spreken.  
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bel-etage links 
 
De Bel-etage links bestaat uit de stijlvolle Willemszaal, de bijzondere Anti Chambre en de indrukwekkende Spiegelzaal. Als jullie éen van deze 
zalen reserveert, dan hebben jullie ook de beschikking over de overige twee zalen, aangezien deze ruimtes met elkaar verbonden zijn. De 
Willemszaal is zeer geschikt voor ontvangsten en recepties, de Anti Chambre voor een eventueel buffet of het gastenboek en de Spiegelzaal 
voor zowel en de ceremonie als het diner. 
 
Huurprijs: 4 uur € 1.500,- / 8 uur € 2.350,- (incl. BTW) 

 
Ceremonie in de Spiegelzaal 

 
Borrel in de Willemszaal 

 
Gastenboek in de Anti Chambre 

 
Bel-etage rechts 
 
De Bel-etage rechts bestaat uit de prachtige Tuinkamer en de Blauwe zaal met zijn unieke en sfeervolle uitstraling. Deze twee zalen worden 
altijd samen verhuurd, aangezien ze door middel van deuren met elkaar verbonden zijn. Vanuit de Blauwe zaal kunnen jullie naar buiten 
treden op het bordes met uitgestald terras, daar waar de zon onder gaat. Uitstekend geschikt voor de borrel bij mooi weer. Bij slecht weer is 
de Tuinkamer hier zeer geschikt voor. De Blauwe zaal richten we dan graag in voor de ceremonie en het diner. Ook kan deze gecombineerde 
ruimte een prachtige feestlocatie zijn, waarbij de DJ of band swingende muziek produceert. 
 
Huurprijs: 4 uur € 950,- / 8 uur € 1.595,- (incl. BTW) 
 

 
Diner in de Blauwe zaal Felicitaties in de Tuinkamer 

 
Feestavond in de Blauwe zaal 

 
 
  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Slotzaal 
 
Onder de originele houten hanebalken van het dak is de Slotzaal gelegen. Deze zaal heeft een prachtig uitzicht over zowel de tuinen als het 
Slotplein. De ruimte is flexibel in te delen en daardoor uitermate geschikt voor een grotere groep. Een prachtige authentieke locatie voor de 
receptie, diner of feestavond. Er is genoeg ruimte voor een band, de vloer is fantastisch als dansvloer en de zaal kan geheel naar eigen wens 
aangekleed worden. Er staat een Steinway vleugel die te huren is tijdens feesten. Een multifunctionele ruimte voor geweldige 
bruiloftsfeesten. 
 
Huurprijs: 4 uur € 950,- / 8 uur € 1.595,- (incl. BTW) 
 

 
Diner in de Slotzaal Sfeervolle details 

 
Feestavond in de Slotzaal 

 
Nassau-Odijkzaal 
 
De Nassau-Odijkzaal is een prachtige semi-stijlzaal met vele mogelijkheden, zoals een chic diner of lunch of een rustige ruimte voor tijdens 
het feest. De zaal ligt centraal op de eerste verdieping boven de ingang.  Aan weerszijden bevinden zich raampartijen die uitkijken op de 
zichtas van 10 km die - geïnspireerd op Versailles - de basis vormt van Slot Zeist en de voormalige tuinen. 
 
Huurprijs: 4 uur € 530,- / 8 uur € 875,- (incl. BTW) 
 

 
Nassau-Odijkzaal 

 
Receptie 

 
Uitgebreid dineren 

 
Marmerkamer 
 
Deze kamer dankt zijn naam aan de prachtige plafondschilderingen, schouw en wanden met marmerpatronen in okergele en groene kleuren. 
Deze zaal met rijk interieur is uitermate geschikt voor een diner voor een klein gezelschap, als extra ontvangstruimte tijdens grotere 
evenementen of als extra ruimte voor jullie als bruidspaar om je even terug te trekken tijdens jullie huwelijksdag. 
 
Huurprijs: 4 uur € 325,- / 8 uur € 575,- (incl. BTW) 
 

 
Marmerkamer grenst aan de Centrale Hal 

 
Marmerkamer 

 
Ceremonie in de Centrale Hal 

 


