
 
 

*Prijzen vanaf 25 personen, prijzen zijn exclusief de zaalhuur a €250 
*U kunt tot 48 uur  voor de dag van reservering het aantal personen kosteloos wijzigen 
* Bij annulering gelden de voorwaarden zoals Horeca Nederland deze heeft opgesteld 

 
 

 

Afscheidsbijeenkomst en condoleance bij de Boschwachter in ’t Mastbos 

 

Als iemand overlijdt, staat de wereld even stil. Een prettige plek om samen afscheid te nemen is dan 

heel belangrijk. 

Wenst u graag een afscheid in een natuurlijke en bosrijke omgeving, dan bent u welkom bij de 

Boschwachter in ’t Mastbos en Het Boshuis. Hier kunt u op een waardige manier afscheid nemen, in 

een rustgevende omgeving, samen met de mensen die u uitnodigt.  

De afscheidsbijeenkomst in Het Boshuis kunt u zelf vormgeven zoals u dat graag wilt. Samen 

herinneringen ophalen, afscheidswoorden uitspreken, naar muziek luisteren, emoties delen en 

stilstaan. Misschien wilt u tijdens de bijeenkomst foto’s projecteren of een mooi afscheidsgedicht 

voordragen. Het Boshuis biedt plaatst aan 45 personen. 

De condoleance zal plaatsvinden in de Mastboomzaal of de serre van de Boschwachter in ’t Mastbos. 

Samenzijn met uw dierbaren, familie en vrienden. Napraten en herinneringen ophalen aan de 

overledene. 

Bij aankomst wordt koffie en thee geserveerd, daarbij etagères met diverse zoete lekkernijen. Na 

aankomst van de directe familie zullen er twee belegde broodjes per persoon worden geserveerd, 

diverse dranken van ons Hollandse bar assortiment - waarbij de keuze wel of geen alcoholische 

dranken -  met afsluitend een warme bittergarnituur geserveerd. De duur van de condoleance is 2 

uur. 

Totaalprijs afscheidsbijeenkomst en condoleance voor 45 personen a € 1500 
    

   Afscheid bij Het Boshuis  
 

   Condoleance bij de Boschwachter 
 
Voor een afscheidsbijeenkomst en condoleance op maat neemt u vrijblijvend contact met ons op om 
uw wensen door te spreken. 
 
 
Condoleance zonder afscheidsbijeenkomst bedraagt € 21.50 per persoon met een maximum van 200 
personen. 
Verlenging condoleance per half uur a € 4.00 per persoon, inbegrepen zijn dranken Hollandse bar en 
een extra bittergarnituur. 
 


