Richtlijnen huwelijksvoltrekking Landgoed Fraeylemaborg Slochteren
1. Aankomst op het borgterrein
* Op het borgterrein zelf mag uitsluitend uw bruidsauto of -koets worden geparkeerd, met
maximaal 3 volgauto's of 3 volgkoetsen. De overige auto's of koetsen moeten worden geparkeerd op
de grote parkeerplaats, toegankelijk vanaf de Hoofdweg.
De bruidsauto stopt voor de brug bij de borg en blijft hier staan tijdens de ceremonie. De drie
volgauto's sluiten aan aan de rechterzijde van het ovale plein, aan de kant van het koetshuis. Het is
absoluut niet toegestaan om te parkeren langs de oprijlaan!
* De trouwzaal in de Fraeylemaborg is bereikbaar voor rolstoelen met behulp van zogenaamde
oprijgoten die op verzoek op de traptreden worden gelegd. Er is helaas geen invalidenlift en
invalidentoilet aanwezig.
* Elk bruidspaar heeft 1 uur ter beschikking, inclusief de benodigde tijd voor aankomst en vertrek.
Dit uur gaat 10 minuten vóór de vastgestelde tijd van de huwelijksvoltrekking in de borg in.
Wanneer uw gezelschap te laat arriveert gaat dat van uw "eigen" tijd af en niet van de tijd van het
volgend bruidspaar!
Een voorbeeld: u trouwt om 14.30. Uw gereserveerde tijd gaat om 14.20 in en duurt tot 15.20.
* De mogelijkheid bestaat om (tegen meerkosten) extra tijd te reserveren voor uw
huwelijksvoltrekking.
* Op zaterdag heeft u altijd 1 ½ uur ter beschikking.
* Als de bruidsstoet van het voorgaande huwelijk het terrein nog niet heeft verlaten moet u met uw
gezelschap wachten langs de Hoofdweg tot het terrein geheel vrij is.
* Na afloop van de plechtigheid het terrein s.v.p op tijd weer vrijmaken voor een eventuele
volgende trouwstoet. Ook de bruidsauto of -koets dient te worden overgebracht naar de grote
parkeerplaats als u nog wat langer op het borgterrein wilt vertoeven.
* Auto's of andere transportmiddelen zwaarder dan 2500 kilo worden niet toegelaten op het
borgterrein, in verband met de kwetsbare klinkerbestrating en de belastbaarheid van de bruggen.
* Na aankomst bij de brug vóór de Fraeylemaborg wordt u door een gastheer of gastvrouw begeleid
naar de borg en begeleid naar de juiste plek.
* Het is niet toegestaan om te strooien met confetti, rijst of bloemblaadjes.Vele alternatieven zijn
wel toegestaan: bellen blazen, erebogen maken, duiven loslaten.
* U word verzocht, voor de goede loop der dingen en de veiligheid, de aanwijzingen van het
borgpersoneel op te volgen.
2. In het borggebouw
* Uw huwelijk wordt voltrokken in de Kleine Zaal van de borg. In dit vertrek zijn zitplaatsen voor
37 personen en een beperkt aantal staanplaatsen.
* Er bestaat de mogelijkheid de Grote Zaal te huren voor uw huwelijksplechtigheid. Hier zijn 60
zitplaatsen en 40 staanplaatsen mogelijk. De zaalhuur bedraagt € 305,00
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* Er zijn arrangementen mogelijk met bruidstaart en champagne.
Meer informatie hierover kunt u krijgen bij het restaurant van de borg, telefoon. 0598-421280.
( info@boerderij.net )
* In de borg mogen (huis)dieren niet mee en roken is verboden.
* Muziek afspelen is toegestaan, de apparatuur hiervoor is niet aanwezig in de borg, dit moet u zelf
verzorgen.
* Wanneer zich in uw gezelschap slechthorenden bevinden is geluidsversterking mogelijk.
U kunt dit aanvragen bij de heer G.P de Haan (zie onder voor contactadres)
3. Foto- en filmreportages
* In de Fraeylemaborg mag worden gefotografeerd in de Kleine Zaal, de Grote Zaal en de Hal. U
mag geen gebruik maken van filmzonnen of andere zware belichting.
* Buiten het gebouw mag vrij worden gefotografeerd. Het park bij de borg leent zich uitstekend
voor trouwreportages.
* Trouwauto's en -koetsen moeten na afloop van de huwelijksvoltrekking worden overgebracht naar
de grote parkeerplaats, ook al wordt er nog gefotografeerd of feest gevierd in het restaurant bij de
borg.
* Ook de auto van de fotograaf dient te worden geparkeerd op de grote parkeerplaats.
* Een extra fotoreportage is mogelijk in de sfeervolle Keuken en Keldervertrekken van de borg.
Hiervoor wordt een vergoeding gevraagd van € 45,00

Contactpersoon huwelijksvoltrekkingen is Gerard de Haan,
tel. 0598-421568
E-mail: info@fraeylemaborg.nl
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