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Vieren op een historische locatie
‘s Zomers zitten onze gasten graag in de zon op ons Terraseiland, maar ook in de winter is Fort aan de Klop een
sfeervolle plek. Dus ben je jarig, bestaat je bedrijf 10 jaar, gaan jullie trouwen, of wil je je oude klasgenoten weer zien?
Vier het bij ons. Je bent van harte welkom met je gezelschap van 40 tot 75 personen.

Rond het haardvuur
Stel je eens voor… met z’n allen rond een vuurtje zitten met een glas glühwein om je handen aan te warmen. Trakteer
je gasten op een Winterse Borrel, Snertborrel, Winterbarbecue of Winterbuffet en nestel je met kussens en
fleecedekens op de banken op het terras.

In ‘t Wachthuis
Binnen zijn 75 zitplaatsen. ‘t Wachthuis met terras reserveer je exclusief voor jouw gezelschap voor € 650,-.
Van 15 oktober 2022 tot uiterlijk april 2023 betaal je een bijdrage in de energielasten van 4% van het totale
factuurbedrag.
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Eten & drinken
In de bijlage Eten & Drinken vind je een overzicht van onze arrangementen. Bij reservering van ’t Wachthuis met terras
brengen we altijd minimaal de kosten van 40 volwassenen in rekening.

Duurzaamheid
Wij gebruiken zo veel mogelijk verantwoorde (streek-)producten. Daarom werken we nauw samen met Local2Local
en Biologische Slagerij Gerrit Takke. Ons tafelwater – plat én bruisend – stroomt uit eigen tap en wordt dus niet over
de weg vervoerd.

Muziek
Wij spelen achtergrondmuziek op onze geluidsinstallatie. Je bent vrij om je eigen afspeellijst mee te nemen, maar wij
draaien aan de volumeknop. Fort aan de Klop heeft geen vergunning voor een dansfeest. Mocht je akoestische live
muziek willen regelen, overleg dit dan vooraf met ons.
Laat het ons weten als je onze beamer, projectiescherm of microfoon wilt gebruiken, dan zorgen wij dat het - zonder
extra kosten - voor je klaarstaat.

Bruiloft
Fort aan de Klop is geen trouwlocatie meer. Dat betekent dat een ceremonie niet mogelijk is, maar het vieren van
jullie bruiloft natuurlijk wel.

Activiteiten
Heb je zin in een pubquiz? Een stille disco in de loods? Of wil je een andere activiteit? Laat het ons weten, wij
adviseren je graag over de mogelijkheden en kunnen je in contact brengen met één van onze partners.
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Versiering
Onze locatie heeft een feestelijke uitstraling. Mocht je een persoonlijk tintje willen toevoegen, dan vinden we het geen
probleem als je slingers ophangt, mits je ze ook weer opruimt. Met het oog op het milieu zijn ballonnen en confetti niet
toegestaan.

Laatste ronde
Het laatste rondje is om 23.00 uur. Gasten die niet op het fort overnachten gaan dan naar huis. Logiesgasten kunnen
terecht in de gehuurde vakantiewoningen voor nazit en overnachting.

Maak een afspraak
Uiteindelijk moet de plek voor jouw partij bij je passen en goed voelen. Maak dus vooral een afspraak als je plannen
hebt om iets te vieren. We laten je dan onze locatie zien en we bespreken je wensen. We reserveren jouw datum
optioneel en maken een vrijblijvende offerte, zodat je alle informatie op een rijtje hebt om je keuze te maken.

