
Trouwen in het Ouhrlokaal

O N V E R G E T E L I J K  L I E F D E V O L

Een geheel verzorgd arrangement voor jullie trouwceremonie, toost & taart, 
borrel en diner op deze prachtige locatie vanaf 30 gasten. In de gestylede, 
industriële setting van het Ouhrlokaal waar je exclusief kunt genieten van:

Trouwen in 2022 op een prachtige, intieme en industriële 
locatie met eigen terras aan het water en spantent? 
Lees snel verder voor alle mogelijkheden en deze unieke 
aanbieding!

Neem snel contact met ons op om het arrangement samen door te spreken.
Ons team staat voor jullie klaar!

Ouhrlokaal aan het water | DRU Industriepark | Hutteweg 28, 7071 BV Ulft

+31 (0)315-820203 | verhuur@dru-industriepark.nl

♥ Industriële trouwfoto’s maken op het DRU 
Industriepark

♥ Een unieke trouwlocatie aan het water met 
eigen terras en prachtige spantent

♥ Een spetterende ontvangst van het bruidspaar 
met de trouwauto over de brug of per boot
bij het Ouhrlokaal aan het water

♥ Een prachtige ceremonie-opstelling met een 
witte loper inclusief passende bloemwerkjes, 
berkenstammetjes, prieel met liefl ijk 
gedrapeerd kant en een tekentafelboeket.

♥ Een glas bubbels voor alle gasten om te 
toosten na de ceremonie op het kersverse 
bruidspaar

♥ Een bruidstaart in eigen stijl inclusief proeverij

♥ Een gezellige borrel onder de spantent met 
drankjes, olijven en noten 

♥ Een heerlijke Ouhrproeverij met twee gangen 
van vegetarische, vis-, en vleesgerechten met 
de bijbehorende dranken. Een feestelijke 
dessertproeverij met daarbij een lekker kopje 
koffi  e of thee

♥ Het uitzwaaien van het bruidspaar onder de 
verlichte spantent 

♥ Een locatie-ceremoniemeester die alles tot 
in de puntjes voor jullie gaat regelen, voor 
het zorgeloos genieten van alle voorpret en 
natuurlijk op jullie trouwdag zelf

€ 3.750,-*

Dit liefdevolle arrangement is geldig in 2022 voor minimaal 30 personen, 
van 14.30 tot 22.30 uur en te boeken t/m eind april 2022


