
OP EEN BELEVENISVOL FORTEILAND

INFO

TROUWEN



GEEF ELKAAR HET JA-WOORD  
OP EEN BIJZONDERE HISTORISCHE LOCATIE! 
 
GeoFort biedt een prachtig decor voor jullie trouwdag, midden in de 
groene omgeving van de Betuwe en de Nieuwe Hollandse Waterlinie. 
Een feestelijke, historische en sfeervolle locatie, waarbij elk deel van 
jullie trouwdag een hoogtepunt wordt.

Op het 3,5 hectare grote forteiland vind je binnen en buiten verschillende mooie 
plekjes en ruimtes. Ieder met een eigen karakter.

Vier jullie huwelijk in de Kazernestraat of trouw juist buiten onder een prieel 
omringd door natuur. Proost en borrel met alle gasten bij de sfeervolle Generaal 
Krayenhofftent of binnen in het restaurant. Welke locatie je op het eiland ook 
kiest, we kleden de locatie speciaal voor jullie bruiloft sfeervol aan.

Een shared diner met jullie gasten aan lange tafels, een gezellige BBQ of juist 
een 3-gangen diner in ons restaurant. Sluit jullie dag af met een spetterend 
feest in de kleurrijk verlichte Kazernestraat! Een dag waar jullie gasten nog lang 
over napraten.

In deze brochure geven wij jullie een inkijkje in de mogelijkheden die wij te 
bieden hebben. Mochten jullie na het lezen van de brochure enthousiast zijn, dan 
nodigen wij jullie graag uit voor een persoonlijk gesprek. Tijdens dit gesprek laten 
wij jullie het forteiland zien en bespreken wij jullie wensen, zodat wij vervolgens een 
offerte op maat voor jullie kunnen gaan maken. Hopelijk zien we elkaar snel!

Wedding time! 



 
Aantal personen 
Diner: 50 
Receptie / Borrel: 80 
 

 
Aantal personen 
Ceremonie: 100 
Receptie / Borrel: 180 
 

De Generaal Krayenhofftent op ons monumentale forteiland is een 
unieke beleving. Informeel, sfeervol verlicht.  
Binnenin de Generaal Krayenhofftent staat de bar en zijn er volop 
mogelijkheden voor zowel goed weer als iets minder goed weer.  
Bij mooi weer kunnen de zijkanten van de tent helemaal open, 
waardoor er een sfeervolle buitenruimte ontstaat. Is het kouder? 
Dan kan de tent dicht en stoken we het vuur in de tent lekker op. 

Het GeoTheater is een heel mooi en rustig stukje op het forteiland. 
Het is een ‘hoekje’ dat jullie het gevoel geeft alleen op het eiland 
te zijn en kijkt prachtig uit over de weilanden. De perfecte plek 
voor jullie ceremonie! 

Gezellige 
tent

Prachtig GeoTheater



De karakteristieke Kazernestraat biedt binnen volop mogelijkheden 
voor een bruiloftsfeest tot 220 personen. Dit fraaie rijksmonument is 
sfeervol met glas overdekt.  
De ruimte leent zich uitstekend voor de trouwceremonie, proost-
moment, diner en knalfeest en is voorzien van moderne faciliteiten, 
zoals vloerverwarming, fraai weggewerkte geluidsboxen, sfeer- 
verlichting, bar en WiFi.

Het sfeervolle restaurant met warme uitstraling door de bouw 
en groene tinten. Openslaande deuren naar het terras maken 
het restaurant ook een uitstekende locatie bij mooi weer.  
Een fijne plek voor de ceremonie, een borrel, feest of diner.  
Een shared diner tot een ongedwongen BBQ. Het restaurant is 
voorzien van een geluidsinstallatie, WiFi, beamer en scherm.

Karakteristieke 
Kazernestraat

Sfeervol restaurant

 
Aantal personen 
Ceremonie: 60  
Receptie / Borrel: 120 
Diner: 60 
Feest: 180 

 

 
Aantal personen 
Ceremonie: 80 
Receptie / Borrel: 100 
Diner: 80 

 



WE WETEN BIJ GEOFORT GOED HOE WE UNIEKE 
BRUILOFTEN ORGANISEREN.
 
Iedere bruiloft is uniek. Om jullie op weg te helpen hebben wij een 
voorbeeld van een dagindeling met bijpassende locaties beschreven. 

Op deze manier maken jullie optimaal gebruik van ons prachtige eiland. 
Mocht een andere (tijds)indeling jullie voorkeur hebben, dan bespreken 
wij dit uiteraard graag met jullie. 

In het kort:

TROUWEN OP EEN PRACHTIGE, ZONNIGE DAG

14.00 uur  Ontvangst bij de Generaal Krayenhofftent;
14.30 uur  Ceremonie GeoTheater;
15.15 uur  Proosten, taart en borrel;
17.30 uur  BBQ bij de Generaal Krayenhofftent;
20.00 uur  Ontvangst avondgasten in de Kazernestraat;
20.30 uur  Knalfeest;
01.00 uur  Uitzwaaien op de brug.

TROUWEN TIJDENS ROMANTISCH REGENACHTIG WEER 
OF EEN MOOIE WINTERDAG.

14.00 uur  Ontvangst Kazernestraat;
14.30 uur  Ceremonie in het restaurant;
15.15 uur  Proosten, taart en borrel in de Kazernestraat;
17.30 uur  Shared diner in het restaurant;
20.00 uur  Ontvangst avondgasten in de Kazernestraat;
20.30 uur  Knalfeest;
01.00 uur  Uitzwaaien op de brug.

Iedere bruiloft 
is uniek



WE MAKEN GRAAG EEN OFFERTE OP MAAT!
 
Iedere bruiloft is uniek en vandaar dat wij alleen offertes kunnen 
maken nadat wij jullie persoonlijk hebben gesproken en ons eiland 
hebben laten zien. We hanteren een aantal vaste kosten, namelijk; 

LOCATIE

• Gebruik van één binnen en één buitenlocatie (mooi en slecht weer). 
• Gebruik van het meubilair dat op betreffende locatie aanwezig is.
• Klaarzetten van de ruimtes in de gewenste opstelling.
• Gebruik van het forteiland voor groepsfoto’s.
• Basis aankleding, bestaande uit verlichting, bloementjes op tafel in  
 de kleur van het bruidsboeket en welkomstbord.
 
€ 3.750,- inclusief btw 

CEREMONIE

• Gebruik van een binnen of buitenlocatie (mooi en slecht weer). 
• Klaarzetten van de ceremonie met stoelen die op betreffende  
 locatie aanwezig zijn.
• Sprekersstoel voor de ambtenaar/dominee.
• Tekentafel.
• 10 bloementjes aan de stoelen.

€ 750,- inclusief btw

Het wordt  
jullie dag!

 
Ceremonie buiten? Dan huren we aparte trouwstoeltjes. 
 
Om bruiloften te organiseren op het forteiland hanteren we een minimale 
omzetgarantie ter waarde van €10.000,- 
Mocht je omzetgarantie niet behaald worden, dan wordt het verschil in 
rekening gebracht door middel van zaalhuur.  

CONTACT: 
sales@geofort.nl 
0345 630 480


