
Richtlijnen voor de huwelijksvoltrekkingen op landgoed Fraeylemaborg

De Fraeylemaborg is een unieke historische plek. Om het behoud van het landgoed, 
haar collectie en het omringende park te garanderen hebben we een aantal richtlijnen 
opgesteld. 

Onderstaande aandachtspunten zijn er bovendien op gericht om jullie trouwdag zo 
goed en zo feestelijk mogelijk te laten verlopen. 

Geef deze aandachtspunten daarom ook door aan jullie ceremoniemeester. Neem bij 
bijzonderheden of vragen altijd contact met ons op. In overleg is veel mogelijk. 
Samen maken we er een onvergetelijke trouwdag van.

Aankomst op het borgterrein.

• Vanaf 10 minuten voor aanvang van de ceremonie openen we de toegangspoort
voor jullie. Mochten jullie eerder willen komen, voor bijvoorbeeld het maken 
van foto’s, neem dan even contact met ons op.

• Op het borgterrein mogen de trouwauto en drie volgauto’s worden geparkeerd. 
Overige auto’s kunnen worden geparkeerd op de parkeerplaats.

• De trouwauto mag worden geparkeerd voor de brug. De volgauto’s sluiten daar
achter aan aan de kant van het Koetshuis. Parkeren langs de oprijlaan is niet 
toegestaan.

• De auto van de fotograaf moet ook op de parkeerplaats worden geparkeerd.
•  Auto’s of andere voertuigen zwaarder dan 2500 kilo mogen in verband met de 

belastbaarheid van bruggen en klinkerpaden niet op het terrein.
• Als er een ceremoniemeester is dan is het raadzaam dat deze zich voor het 

begin van de ceremonie even meldt bij het personeel van de borg. Eventuele 
bijzonderheden kunnen dan worden doorgegeven.

• Voor rolstoelgebruikers zijn oprij goten beschikbaar. Als deze nodig zijn geef 
dit dan van te voren aan ons door dan zetten wij deze klaar. Een invalidentoilet 
is in restaurant de Boerderij aanwezig.

• Bruidspaar en gasten worden buiten ontvangen door de gastvrouw van de 
Fraeylemaborg. Desgewenst vormen de gasten een erehaag voor het bruidspaar
bij het bordes.

• Het bruidspaar gaat als eerste naar binnen, gevolgd door de gasten.



In de Fraeylemaborg.

• Mochten jullie speciale wensen hebben voor de opstelling van de stoelen in de 
zaal geef dit dan van te voren aan ons door. 

• De gastvrouw zorgt, samen met de ceremoniemeester, voor de juiste zitplaatsen
voor de gasten.

• Voor de ringen is een tinnen ringenschaaltje aanwezig. Natuurlijk kunnen jullie
ook zelf iets meenemen voor de ringen.

• Er staan altijd verse bloemen in de trouwzaal. Mochten jullie zelf een 
bloemstuk mee willen nemen dan is dat geen probleem.

• Muziek bij binnenkomst of tijdens de ceremonie kan. Er is een cd speler 
aanwezig. Geef het van te voren aan ons door. Iemand uit jullie gezelschap zal 
zorg moeten dragen voor het afspelen.

• Geluidsversterking is mogelijk maar is in de meeste gevallen niet nodig in de 
borg.

• Een aantal zaken zijn helaas niet toegestaan tijdens de ceremonie in de 
Fraeylemaborg: roken, het branden van kaarsen, heliumballonnen, het 
meenemen van huisdieren. Hulphonden mogen wel mee naar binnen. 

Na de ceremonie.

• Na de ceremonie is er gelegenheid voor familie en vrienden om jullie te 
feliciteren.

• Foto’s mogen vrij worden gemaakt in de Kleine- en Grote Zaal, in de hal en 
uiteraard buiten. Mochten jullie ook in de Keuken en Keldervertrekken van de 
borg foto’s willen maken dan vragen wij hier een vergoeding van 45 euro voor.

• Om overlast te voorkomen is het strooien van rijst,confetti of rozenblaadjes of 
het loslaten van ballonnen niet toegestaan. Een leuk alternatief is bijvoorbeeld 
bellenblazen.

• Mochten jullie na de ceremonie nog langer op het landgoed verblijven voor 
bijvoorbeeld foto’s maken of het feest dan mag de auto op de parkeerplaats 
worden geparkeerd.

• Het gebruik van een drone is voor het maken van foto’s of film op het hele 
landgoed niet toegestaan.

Mochten jullie vragen hebben naar aanleiding van bovenstaande richtlijnen of  
speciale wensen hebben neem dan contact met ons op.

Contactpersoon voor de huwelijken op de Fraeylemaborg is Annet Westrup
annetwestrup@fraeylemaborg.nl  telefoon: 0598-421568

mailto:annetwestrup@fraeylemaborg.nl

