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B U I T E N P L A A T S

Vier het leven!
Het meest bijzondere van de Buitenplaats Vlaardingen is de eenvoud en 
authenticiteit. De frisse geur van pas gemaaid gras, de statige leilindes, 
de hoge bomen en de vogels die zich hier thuis voelen.

Rust, ruimte, 
    tijd en aandacht



Het overlijden van een geliefde 
roept veel gedachten, gevoelens en 
vragen op. 

De natuurrijke ambiance van de 
Buitenplaats Vlaardingen biedt veel 
ruimte voor het uitgesproken woord 
en de binnengehouden gedachte. 
De wind vervoert een opgedragen 
gedicht, er wordt gelachen tijdens 
opgehaalde herinneringen en bij de 
gevraagde stilte horen we slechts 
de bomen en de vogels. 

Gek genoeg is er bij deze 
gelegenheid bijna altijd sprake van 
een lach en een traan. Vormen van 
ontspanning die in de buitenlucht 
nog sterker naar voren komen. Met 
onze eervolle en ongedwongen 
ontvangst en service, hopen wij dit 
belangrijke moment zo aangenaam 
mogelijk te maken.

 

Lars Gerritsen

Op de Buitenplaats Vlaardingen speelt tijd 
geen rol en zorgt de natuur voor de wenselijke 
ruimte en rust. Midden in het groen zijn er diverse 
locaties: de Glazen Hooiberg, de grote Stal en de 
Stretchtent. De locaties zijn voorzien van horeca, 
terras en audiovisuele faciliteiten.

Zo veelzijdig als onze locatie is, zo zijn ook onze 
cateringmogelijkheden. Alles is mogelijk: van een lunch 
onder de bomen van ons prachtige bos tot een Italiaans 
diner in onze boomgaard. Onderstaande arrangementen 
zijn een goed uitgangspunt, maar kunnen altijd worden 
aangepast aan uw specifieke wensen.

De Stretchtent 
Voor grotere groepen hebben wij een noeste Stretchtent 
(50 - 250 personen). Deze is omringd door hoge bomen 
en brede heesters. Het open karakter van deze ruimte 
en de nadrukkelijke aanwezigheid van de natuur, geven 
lucht aan dit moment. Het is mogelijk om de stoelen 
zowel formeel als informeel op te stellen.

De Glazen Hooiberg 
In onze lichte, Glazen Hooiberg (25 - 50 personen) 
bevindt u zich ogenschijnlijk in de buitenlucht en 
toch is deze locatie zeer intiem te noemen. Het is 
een serene ruimte om de overledene de laatste eer 
te bewijzen. Zo midden in de landelijke omgeving is 
de Glazen Hooiberg echt een ruimte van eerbied, 
rust en ontspanning.

Afscheidsceremonie:
•  Koffie, thee, petit fours bij ontvangst
•  Meubilair in ceremonie opstelling 
•  Achtergrondmuziek
•  Diverse luxe broodjes op schalen

Condoleance:
•  Koffie, thee en petit fours bij ontvangst
•  Drankjes gedurende 2 uur  

(m.u.v. gedestilleerde dranken)
•  Eén ronde warme hapjes
•  Achtergrondmuziek

Techniek
•  De binnenruimtes zijn voorzien van 

goede audiovisuele faciliteiten. 
•  Onder de Stretchtent wordt bij  

voorkeur gewerkt met onze eigen 
audiovisuele partners.

 Een sfeervolle 
uitvaartdienst 

in de natuur.


