
Bijeen 
        in de 
Koepel van Stoop

Trouwen
Ceremonie in de koepel of in de natuur! Heerlijk toch!? Aansluitend borrelen en taart 
eten met je familie en vrienden.

Nog even borrelen en daarna lekker naar huis of een dansfeest in het Beauforthuis.

Bij de koepel trouw je voor de gemeente Woudenberg.

Samen maken we een offerte op maat.
Voor meer informatie:
zaalverhuur@beauforthuis.nl
bruiloft@beauforthuis.nl
0343 - 49 1858

VOORSTEL
Bruiloft 12.00 - 17.00 uur met 20 personen
Zaalhuur   €  375,00
12:00  Klaarzetten ceremonie
12:45  Ontvangst gasten met koffie of thee  €  2,50
13:00  Ceremonie
13:45  Toosten met bubbels  €  3,95
14:00  Bruidstaart (schotelgeld)  €   1,00
14:15  Hapjes en drankjes  €   20,00
17:00  Einde                                                                                  _____________
		 	 €  27,45 p.p.
€ 27,45 x aantal personen (20)  €  549,00
Zaalhuur   €  375,00
                                                                                 _____________
   €  924,00



Zakelijk
Daarvoor heeft u een prachtige ruimte en  
u kunt zelf koffie en thee zetten. U kunt  
zelf uw lunch meenemen of wij geven u  
een heerlijke picknickmand mee met o.a.  
broodjes, beleg, fruit, sap…. 

We openen en sluiten samen met u de  
koepel. Overdag bent u heerlijk met uw  
eigen gezelschap, of het nu voor een  
training, workshop, vergadering  
of teambuilding is.

Privé
Vier uw verjaardag in de koepel, met 30 personen kunt u prima borrelen in de koepel, 
buiten is er uiteraard meer plek om te genieten. Neem picknickkleedjes mee en geniet 
van een prachtige verzorgde dag.

Midden in de natuur staat een prachtig koepeltje. Die tegenwoordig te huur is voor 
iedereen die met een klein clubje wilt genieten van het prachtige uitzicht en architectuur. 

Tijdens je werkdag even in de koffiepauze naar buiten, of ga buiten lekker picknicken in 
de lunchpauze, schoenen uit en word één met de natuur.

Of vier je verjaardag met vrienden en familie, gezellig taart eten van de Veldkeuken en 
borrelen in de natuur met mooie biologische drankjes. Of wat dacht je van een intieme 
bruiloftsdag! Ceremonie in de koepel of buiten in de natuur? Toosten met je vrienden en 
familie met en glaasje bubbels. 

Ja dat kan ook! U bent van harte welkom. 

Geschiedenis
De koepel is gebouwd in 1840 in neoclassicistische stijl door tuinarchitect J.D. Zocher 
jr. De opdracht was afkomstig van de Amsterdamse bankier J.B. Stoop. Hij was eigenaar 
van een aantal heidegronden in de omgeving van Zeist, waar hij nieuw bos had laten 
aanplanten. Op een hooggelegen plek, temidden van die nieuwe bossen, zou zijn  
gedroomde buitenplaats komen te staan. Zijn enige dochter Aleida trouwde met  
Aernoud Jan de Beaufort (erfgenaam van den Treek).

VOORSTEL
Vergaderdag 09.00 - 17.00 uur
Zaalhuur incl. gebruik van koffie en thee  €  375,00
Picknickmand  €  12,50 p.p.

VOORSTEL
Verjaardag 13.00 - 17.00 uur met 20 personen
Zaalhuur  €  375,00

Drankenbuffet (fris, koffie, thee, bier, wijn)  €  17,50
Taarten van de veldkeuken  €  4,00
                                                                                   _____________
		 €  21,50 p.p.
€21,50 x aantal personen (20)  €  430,00
Zaalhuur  €  375,00
                                                                                  _____________
		 €  805,00
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