
 Het team van Wet ’n Wild staat 
graag voor u klaar om uw bruiloft 

onvergetelijk te maken. 
Omdat uw bruiloft tot één van de 
mooiste en leukste dagen van uw 

leven behoort, vinden wij het een eer 
hier aan mee te mogen werken. 

Uw bruiloft krijgt alle zorg en aandacht 
welke het verdient en alles wordt tot 

in de puntjes verzorgd. 

Wij stemmen de dag graag helemaal 
af op uw wensen en ideeën.

Wet 'n Wild
Wet ’n Wild The Social Club is gelegen aan de Zegerplas in 

Alphen aan den Rijn. De groene omgeving, het terras aan het water 
en het uitzicht over de Zegerplas maakt ons restaurant tot een mooie en 
unieke trouwlocatie. Het is een jong en frisse horecagelegenheid met veel 

grote ramen en een open uitstraling. Bij Wet ’n Wild is er voldoende 
(gratis) parkeergelegenheid aanwezig. Onze gastvrije bediening en 
gevarieerde keuken zorgen voor een ontspannen en smakelijke sfeer.

Wet ‘n Wild
Sportlaan 5

2406 LD  Alphen a/d Rijn
0172 47 24 12
info@wetnwild.nl

www.wetnwild.nl



15:00 Ontvangst bruidspaar
15:30 Proostmoment met 

         champagneglas Prosecco 
15.45 Aansnijden bruidstaart
16:00 Borrel met daggasten

17:00 Bruidsdiner
20:30 Start feestavond
00:30 Einde feestavond

Om u een beeld te geven van een mogelijk programma en de kosten 
van een bruiloft bij Wet ’n Wild, vindt u rechts een voorbeeld van 

een dagindeling en een prijsindicatie *.

Het voorbeeld is gebaseerd op 30 daggasten en 100 feestgasten 
(inclusief bruidspaar). Aangezien elke bruiloft uniek is doen wij 

u graag een voorstel afgestemd op uw wensen.

*De gegeven prijzen zijn gebaseerd op onze vanafprijzen 
en zijn gegeven ter indicatie. Aan dit voorbeeld kunnen geen 

rechten worden ontleend.

Persoonlijke Begeleiding

Tijdens het traject voorafgaand aan de 
grote dag, wordt u begeleid door één van 

onze medewerkers. Voor alle vragen, 
mailtjes en gesprekken kunt u bij ons 

terecht. In het laatste gesprek maakt u 
kennis met uw contactpersoon voor de dag 

zelf, deze persoon zal de gehele dag in 
goede banen leiden.

Bezichtigen
Wij nodigen u graag uit om onze locatie te 
komen bezichtigen en eventueel een eerste 

voorstel op maat voor u te maken.

Het aansnijden van de bruidstaart met uw daggasten, 
de receptie, het bruidsdiner en de feestavond, wij organiseren deze 

mooie dag graag voor u. Wij stemmen elk onderdeel graag af op 
uw eigen wensen en smaak. U kunt bijvoorbeeld bij ons terecht voor een 3 of 

4 gangendiner, buffet, barbecue of shared dining. 

Elkaar het jawoord geven op onze unieke locatie is ook mogelijk, 
wij zijn namelijk een officiële trouwlocatie.

Champagneglas Prosecco 
Serveerkosten bruidstaart

Bruidsdiner
Hapjes feest

Midnightsnack 
Binnenlands drankarrangement overdag 
Binnenlands drankarrangement avond 

TV scherm + microfoon 
Totaalprijs €6.420

Allereerst willen wij u van harte feliciteren 
met uw voorgenomen huwelijk!


