Trouwen op Landgoed Mensinge
Het schitterende Landgoed Mensinge is een prachtig decor voor het organiseren van uw
huwelijksvoltrekking, uw bruiloftsfeest en het maken van een fotoreportage.
Trouwlocaties
Historische eetkamer
Dit vertrek is historisch ingericht en heeft grote vensters met uitzicht op de gracht en
de rustieke omgeving. Er is ruimte voor maximaal 32 personen. De eetkamer is geschikt voor
rolstoelgebruikers en/of gasten die slecht ter been zijn. Garderobe en een dames- en
herentoilet zijn aanwezig.
Met uitzondering van de maand december en begin januari is trouwen op Havezate
Mensinge het hele jaar mogelijk. In bijzondere omstandigheden kan het bestuur echter
besluiten dat trouwen in de havezate niet mogelijk is, b.v. als gevolg van een speciale
expositie. De prijslijst is op aanvraag beschikbaar. Wanneer u kiest voor een
huwelijksvoltrekking in Havezate Mensinge krijgt u te maken met een aantal spelregels
vanwege het historische karakter van het landgoed en de publieke functie als museum. In dit
verband wijzen we u erop dat de maximumcapaciteit strikt wordt gehandhaafd. Naast de
zitplaatsen zijn er geen staanplaatsen voor evt. belangstellenden beschikbaar.
Extra mogelijkheden
U kunt vanaf de parkeerhaven Mensingebos met paard en koets naar de havezate komen,
waar uw genodigden u opwachten op de binnenplaats van de havezate.
Een rondleiding in de havezate voor uw gasten of extra activiteiten voor de kinderen zijn ook
mogelijk. Indien gewenst kan een medewerker van het landgoed de activiteiten begeleiden.
Dit is altijd in overleg en hangt af van beschikbaarheid.
Fotoreportage
Gedurende het gehele jaar bestaat de mogelijkheid het landgoed te kiezen als locatie voor
het maken van bruidsfoto’s. Buiten de gracht mag vrij worden gefotografeerd. Voor een
reportage in en om de havezate moet u een afspraak maken.
De kosten bedragen €75,- voor een huwelijksreportage van 1 uur (incl. toegangsprijs voor
bruidspaar, fotograaf en evt. kapster/kleedster).
Prijzen en informatie
Vanaf €200 ,- kunt u trouwen in Havezate Mensinge. Dit is exclusief de gemeentelijke
kosten, die afhankelijk zijn van dag en het tijdstip waarop u wilt trouwen. Neem contact op
met de afdeling Burgerzaken van de Gemeente Noordenveld over de exacte tarieven. Naast
deze kosten wordt er ook een waarborgsom van € 150,-gevraagd.
Voor de combinatie van een trouwerij en fotoreportage betaald u dan een kortingstarief van
€250,-. Voor de fotoreportage betaalt u dan geen €75,- maar €50,-.

