
Het ontvangen van jullie gasten, het bereiden van 
een fantastisch diner, de aankleding, het feest, we 
verzorgen het allemaal. Voor jullie een prachtige dag 
creëren die een bijzondere herinnering wordt, dat is 
wat wij het liefst doen. Kom kijken welke ruimte het 
beste bij je past. Uitzicht? Dan is de Rooftop room 
jouw plek. Zomerbruiloft? Dan misschien de Garden 
Room met tuin.. Het kan klein, het kan groots.

zalen.
Tegen de stroom in bereik je iets bijzonders... Net 
buiten de drukte van de stad aan de voet van de 
Van Brienenoordbrug vind je het iconische Zalmhuis. 
Een plek om herinneringen te maken. Alle ruimtes 
in het Zalmhuis beschikken over een eigen ‘buiten’ 
en het Zalmhuis biedt ruime parkeergelegenheid op 
eigen terrein. Voor mindervaliden is er een gelijk-
vloerse entree en een lift. Kom genieten in het 
Zalmhuis en onderga een culinair feest met het 
mooiste uitzicht.

huwelijksvoltrekking.
Het Zalmhuis is aangewezen als officiële 
trouwlocatie door de gemeente Capelle aan den 
IJssel! De ambtenaar van de burgerlijke stand is 
geregeld in het Zalmhuis om een paar het ja-woord 
te laten uitspreken. 

voorbereiding.
We hebben met de gemeente afgesproken dat jullie 
als aanstaand bruidspaar een optie in het 
Zalmhuis reserveren, waarna jullie de voltrekking 
van het huwelijk aanvragen bij de gemeente. Wij 
verzoeken je vriendelijk zelf met de dienst burgerza-
ken contact op te nemen en goed te letten op data 
en tijden.

ceremonie.
Het Zalmhuis reserveert de zaal voor de voltrekking 
van jullie huwelijk voor één uur. Aansluitend vindt 
het vervolgprogramma plaats. De zaal voor de 
voltrekking van jullie huwelijk staat gereed in 
theateropstelling met een middenpad inclusief 
loper. Wij plaatsen twee fauteuils voor jullie als 
bruidspaar, stoelen voor de getuigen en gasten en 
een afgerokte tafel voor het tekenen van de 
huwelijksakte. 

ga trouwen.

Op dit arrangement zijn de Uniforme Voorwaarden Horeca van toepassing



tarieven.
Afhankelijk van de zaalkeuze gelden de volgende 
tarieven voor een huwelijksvoltrekking in het 
Zalmhuis (maximaal 1 uur en 45 minuten). Hiernaast 
vind je de prijzen voor jullie bijeenkomst. Zo kunnen 
jullie zelf het programma samenstellen en het 
budget bewaken.

goed om te weten.

Op dit arrangement zijn de Uniforme Voorwaarden Horeca van toepassing

zalen   optie 1                 optie 2
     

minimum  
       spend

private room 200,-           400,-
garden room 440,-  880,-
rooftop room 1100,-         2200,-

capaciteit        voltrekking taartmoment diner       receptie  feest

private room    24  30  24     40  -
garden room    80  80  56     100  100
rooftop room    225  250  180     300  300

tot slot.
De arrangementen van het Zalmhuis zijn compleet 
en royaal. Natuurlijk betekent dat niet dat deze 
altijd volledig aansluiten op jullie wensen. 
We nodigen jullie graag uit om langs te komen 
zodat we jullie ideale bruiloft kunnen samenstellen. 

optie 1: alleen huwelijksvoltrekking 

optie 2: inclusief een arrangement (minimum spend)


