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PAVILJOEN  PUUR
2021GEFELICITEERD!

Gefeliciteerd je bent de ceremoniemeester van het huwelijk van een prachtig bruidspaar!
Wij streven ernaar om het huwelijk zowel voor jou als voor ons prettig en geordend te laten
verlopen. Om er een fantastische dag van te maken hebben wij een aantal belangrijke zaken voor jou op een 
rij gezet. Hierbij horen enkele restricties, zoals in deze handleiding beschreven.

Indien er overige vragen zijn, kunnen jullie contact met ons opnemen via:
info@paviljoenpuur.nl of 020-6370188
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PAVILJOEN  PUUR
2021CEREMONIE

Bij de ceremonie is een geluidsset aanwezig. Indien het bruidspaar muziek wenst af te spelen tijdens de ceremonie, 
dient de ceremoniemeester deze te bedienen. Het bruidspaar dient de muziek mee te brengen op: een Ipod, Mp3, 
Ipad, laptop. Paviljoen Puur is in het bezit van een mini jack kabel, zodat het apparaat kan worden aangesloten en kan 
worden getest op de dag van het huwelijk in overleg met de ceremoniemeester. Tevens is er bij de ceremonie een 
microfoon aanwezig.
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AANSPREEKPUNT

OP- EN AFBOUW
Opbouw huwelijk
1 dag voor aanvang huwelijk is het mogelijk om voor 12.00 uur decoratie te leveren bij Paviljoen Puur.
Op de dag van het huwelijk is het mogelijk om de locatie te decoreren vanaf 12.00 uur.

Afbouw huwelijk
Op de avond van het huwelijk worden jullie geacht de decoratie te verwijderen, dezelfde avond kan deze retour mee 
worden genomen. Of de volgende dag worden opgehaald voor 12.00 uur.

Tijdens ieder huwelijk is er een locatiemanager van Paviljoen Puur aanwezig. Op de dag van het huwelijk kan je met 
vragen, opmerkingen of problemen bij deze persoon terecht. Graag ontvangen wij voor het huwelijk het nummer van 
de ceremoniemeester(s). Dit nummer zal de locatiemanager tijdens het huwelijk gebruiken mochten er, op het laatste 
moment, zaken geregeld moeten worden.

In geval van nood kun je het telefoonnummer van Paviljoen Puur bellen 020-6370188
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PAVILJOEN  PUUR
2021MUZIEK / DECORATIE / BRUIDSTAART

Laden en lossen kan op aanwijzing van de locatiemanager van Paviljoen Puur op de aangegeven plekken.
De leveranciers van bijvoorbeeld bloemen etc. moeten van tevoren contact opnemen met Paviljoen Puur om af te spreken 
op welk tijdstip zij kunnen komen afleveren en ophalen en op- en afbouwen.
Bloemen en overgebleven bruidstaart e.d. dienen direct aan het einde van de dag te worden opgehaald.
Het is niet mogelijk om deze te laten bewaren in een van de koelingen van Paviljoen Puur. Tenzij anders is besproken.
De bruidstaart kan op de dag zelf worden geleverd. Er is een koeling aanwezig bij Paviljoen Puur van 60 cm breed en 60 cm 
hoog. Eventuele andere maten in overleg met Paviljoen Puur.
Er mag tot 00.00 uur muziek worden gemaakt. 
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PAVILJOEN  PUUR
2021MUZIEK & SPEECHES

Muziek & speeches
Het is mogelijk om achtergrondmuziek op het terras/begane grond en 1e etage af te spelen. Het bruidspaar dient de 
muziek mee te brengen op: een Ipod, Mp3, Ipad, laptop. Na het voltrekken van de huwelijksceremonie, zal de 
locatiemanager deze installeren. Uiteraard kan deze getest worden voordat het huwelijk begint.

Tevens is er één microfoon aanwezig, deze kan tijdens de borrel of het diner gebruikt worden tbv de speeches. Indien deze 
benodigd is, graag van te voren laten weten.

Beamer
Er is een beamer aanwezig op de begane grond en 1e etage. Het bruidspaar dient zelf een laptop aan te leveren met een 
HDMI (geen HDMI mini) of VGA ingang er is tevens een geluidsinstallatie aanwezig om filmpjes mee af te spelen. 
De kabels zijn aanwezig bij Paviljoen Puur.
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PAVILJOEN  PUUR
2021INFO

Tafelschikking
Heb je een tafelschikking en wensen voor het diner? Graag ontvangen wij deze 1 week voor aanvang van het huwelijk, zodat ons 
operationele team hier rekening mee kan houden op de dag van het huwelijk.

Dieetwensen
Heeft één van jouw gasten een dieetwens of allergie? Graag ontvangen wij één week voor aanvang van het huwelijk jouw wensen. 
In overleg met onze keuken kan er een aangepast menu bereid worden.

Crewmaaltijden
Is er een fotograaf of ander personeel aanwezig. Graag vernemen wij in het voortraject of deze personen gebruik willen maken van een 
crewmaaltijd.

Achtergebleven cadeaus e.d.
Wanneer er spullen worden achtergelaten is dit geheel voor jouw eigen risico. Paviljoen Puur kan op geen enkele wijze aansprakelijk 
worden gesteld voor vermiste artikelen. In principe worden de cadeaus dan ook aan het einde van de dag of avond door jou meegenomen.

Waardevolle spullen
Het achterlaten van spullen is geheel voor jouw eigen risico en Paviljoen Puur kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld 
voor vermiste artikelen.

Parkeren en overnachten
Het is mogelijk om je auto op de parkeerplaats van Paviljoen Puur te laten staan en deze de volgende dag voor 12.00 uur op te halen. 
Het is niet mogelijk om te overnachten op de parkeerplaats of op het terrein van Paviljoen Puur.

WiFi
Paviljoen Puur beschikt over WIFI. In de tuin en terras is er geen WIFI of internet aanwezig. Wij raden je aan foto’s en of muziek van te 
voren te downloaden, zodat deze lokaal van je eigen computer kan worden afgespeeld.
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AV PAVILJOEN PUUR
AV Paviljoen Puur
Op onze begane grond zijn de volgende geluidsset/ DJ set aanwezig:

Geluidsysteem
1 x SevenSound Ri-15 B, 15 inch subwoofer
4 x SevenSound Ti-6, 6 inch topkast

Versterkerrack:
SevenSound B12, 1200 Watt op het tophoog
SevenSound B18, 900 Watt op het sublaag

DJ-gear
2 x Pioneer CDJ-2000NXS (CD-speler met usb ingang), linked via UTP*
1 x Pioneer DJM-900NXS
1 x DJ-monitor ElectroVoice, 1000Watt
1 x Microfoon Shure SM-58

* werking van usb-link functie niet gegarandeerd, dj is zelf verantwoordelijk voor een tweede usb-stick wanneer de link functie niet functioneert

Showlicht
3 x Showtec Phantom 50 Led Moving Head
5 x Showtec Compact PAR 7 Tri LED spot, Led-par
1 x Lichtsturing DASlight DPAD, eenvoudig bedienbare dmx lichtsturing

1e etage
2 x 7Sound ri-4 80 Watt top speaker (plafond gemonteerd) RMS
1 x 7Sound Ri-12B Subwoofer 350 Watt RMS
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PAVILJOEN  PUUR
2021RESTRICTIES

Geluidsoverlast
In verband met geluidsoverlast is het niet toegestaan om zelf ramen en/of deuren naar buiten open te zetten. Dit kan in overleg met
de locatiemanager.

Schade aan het pand
Het terrein van Paviljoen Puur is Unesco Wereld Erfgoed. Het Paviljoen en de fortwachterswoning zijn onderdeel van de Stelling van
Amsterdam. Het is niet toegestaan het pand te ontsieren door het gebruik van spijkers, plakband en dergelijke om bijvoorbeeld posters
te bevestigen. Paviljoen Puur behoudt zich het recht eventuele toegebrachte schade aan het pand op de opdrachtgever te verhalen.

Extra schoonmaakkosten
Wanneer je door bijvoorbeeld het gebruik van decoratiematerialen meer ‘rommel’ achterlaat dan anderzijds het geval zou zijn, worden
er extra schoonmaakkosten in rekening gebracht. Dit is uiteraard niet het geval, wanneer je de door jouw meegebrachte versiering zelf
weer opruimt aan het einde van de dag of avond. Zoals in de algemene voorwaarden beschreven staat moet de locatie bezemschoon
opgeleverd worden na afloop van het evenement.

Rijst & confetti
Het is niet toegestaan in, of in de directe omgeving van het gebouw confetti, rijst en/of dergelijke te strooien. Indien dit wel gebeurt
zullen hiervoor schoonmaakkosten, met een minimum van € 150,00 euro aan de opdrachtgever worden doorberekend.

Vuurwerk, sterretjes en wensballonnen
Het is ten strengste verboden om in, of in de directe omgeving van het gebouw vuurwerk en/of sterretjes af te steken. Het is niet
toegestaan wensballonnen op te laten i.v.m. brandgevaar. Bij overtreding van deze regel belasten wij u een boete door. Daarnaast wordt alle 
eventuele schade aan de opdrachtgever doorberekend.
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CEREMONIEMEESTER TIPS & TRICKS
• Maak een draaiboek voor de bruiloft, met o.a planning stukjes & speeches
• Maak een leverancierlijst inclusief telefoonnummers
• Stuur de gasten bij de uitnodiging de routebeschrijving zie laatste pagina
• Stel jezelf voor aan de locatiemanager en de gasten, zodat je goed herkenbaar bent
• Maak een cadeautafel inclusief gastenboek voor het bruidspaar
• Stel een S.O.S pakket samen voor het huwelijk

 Denk aan de volgende items:
Ø Naaisetje
Ø Extra panty’s
Ø Cosmetica
Ø EHBO-tasje (paracetamol, blarenpleisters etc.)
Ø Platte schoenen
Ø Zakdoekjes
Ø Pepermunt
Ø Tandenstoker
Ø Spiegeltje

En vergeet niet...
• Te controleren of de ringen aanwezig zijn.
• De schoenen te controleren of er nog prijsstickers onderaan de zolen zitten.
• De corsages uit te delen en te checken hoe de man/vrouw hem moet dragen.
• Een goede tafelindeling te maken, overleg met het bruidspaar wie naast wie kan zitten.
• De contante betalingen te voldoen op de locaties. Soms moet er direct betaald worden voor decoratie of acts,
 ook hier ben jij verantwoordelijk voor.
• De huwelijksbedankjes uit te delen. Houd hierbij ook de gasten die eerder vertrekken in de gaten.
• Zelf heel erg veel van het huwelijk te genieten!
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PAVILJOEN  PUUR
2021ROUTEBESCHRIJVING

Paviljoen Puur
Overdiemerweg 37, 1111PP Diemen
Nb. gehele adres invoeren in navigatie, Google maps werkt het beste ivm de nieuwe aangelegde wegen.

Vanaf A1
Afslag 2 Diemen. Volg de borden ‘IJburg’ over de Fortdiemerdamweg. Sla direct na de Uyllanderbrug (brede witte brug) links. 
Volg de borden ‘Paviljoen Puur’.

Vanaf A10
Afslag S114 Zeeburg. Rechts afslaan naar de IJburglaan. IJburglaan volgen via strand Blijburg richting Maxis. De IJburglaan gaat 
over in de Pampuslaan. Op de Pampuslaan rechts de Overdiemerweg op. Volg de borden ‘Paviljoen Puur’

Kosteloos parkeren op terrein is mogelijk!

Openbaar vervoer
Zie www.9292ov.nl
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PLATTEGROND PUUR
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PAVILJOEN  PUUR
2021PLATTEGROND PUUR
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PLATTEGROND PUUR


