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Knuwelijk 
(da’s een Knus huwelijk) 

 

 

Als je bij Knus je trouwdag gaat vieren, dan doe je dat omdat je een ongedwongen sfeer zoekt 
op een prachtige locatie. 
Om een beeld te geven van een Knusse trouwdag… 

 
Als het bruidspaar arriveert worden ze opgewacht door familie & vrienden. 
De rode loper ligt uit en de bruidsmars galmt door het park. Ietsje kitcherig, maar wel 
helemaal Knus! 
De bruidstaart wordt aangesneden en er zijn bubbels om te proosten. 
Dan even rust na dat ceremonieel…. Je kan lekker gaan varen, darten, badmintonnen, sjoelen, 
wandelen, pootje baden of natuurlijk borrelen met lekkere hapjes. Niks moet, alles mag. 
Ook een mooi moment voor de fotograaf om wat mooie foto’s te schieten. 

 
Als diner staat de Knusse Grill gereed. Een buffet vol lekkere salades, garnituren en 
verschillende soorten vlees & vis van de Knusse grill. 
Zodra iedereen bijna vol zit sluiten we af met een heerlijk toetje. 
Natuurlijk houden we ook rekening  met de verschillende  diëten. 

 
Na het eten gaan we druk in de weer om alles gereed te maken voor de arrivé van de 
feestgasten. Dat wordt voor jullie een hoop handjes schudden & cadeaus ontvangen. 

 
Voor de liefhebber is er lekker koffie & thee, vergezeld van een lekker zoetigheidje. 
Later gaan we ook rond met hapjes & serveren we een sateetje als ‘midnight snack’. 

 
Als je wilt dansen hebben wij een muziekcomputer met 100.000  titels, ook hebben we een 
professionele lichtinstallatie. Een Drive-in of band is natuurlijk ook van harte welkom. 

 
Na een avond van swingen en gezelligheid is helaas de tijd gekomen om afscheid te nemen. 
Dit gebeurt geheel in stijl, het huwelijksbootje staat klaar & jullie varen, uitgezwaaid door alle 
gasten, samen de zwoele huwelijksnacht in… 

 
En voor als je wat anders wilt; 
Natuurlijk staat jullie wens voorop, wij roepen wel als het niet gaat!
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Hoeveel gasten kan ik uitnodigen? Tot hoe laat kunnen  we feesten? Kan ik bij Knus trouwen? Wat 
kun je er allemaal eten? Hoe gaat het met de bruidstaart? 
Zodra je dit ‘boekje’ gelezen hebt weet je het allemaal! 

 
Het hele jaar door kun je bij Knus met groepen terecht, van ’s ochtends vroeg tot ’s avonds laat. Dus 
ben je helemaal niet op zoek naar een feestlocatie maar naar een locatie om gezamenlijk te lunchen 
voor de plechtigheid, ook dat kan bij Knus. 
We hebben de keuze uit meerdere arrangementen  zodat je bij Knus kunt; 

Lunchen,           Borrelen,           Dineren &            Feesten! 
Op zoek naar een combinatie van onze mogelijkheden? Zie pagina 4. 
o Prachtig gelegen aan het water in de Delftse Hout. (van april t/m september kan er tot 

zonsondergang gebruik worden gemaakt van beschikbare waterfietsen & roeiboten) 

Bij mooi weer verzorgen we uiteraard een mooi, knus zitje op 1 van onze 3 terrassen. 
o Knus is geschikt voor 20-150 gasten. Binnen  hebben we zo’n 100 zitplekken & als de voetjes 

van de vloer gaan biedt de ruimte plaats aan 150 gasten. 
o Zondag overdag is Knus niet geschikt voor groepen i.v.m. de grote drukte. 

Op de zondag kan je v.a. 17.00 uur terecht met groepen. 
o Op alle andere dagen van de week kun je van 10.30 tot 01.00 uur terecht met groepen. 
o Aanvangs-, etens- & eindtijd zijn dus naar wens aan te passen. Een uur korter of langer = 

 €4 ,50  p.p.  verschil.  
o Trouwen op locatie is mogelijk, we leggen jullie graag uit wat de voorwaarden zijn! 
o In de maanden april t/m september is Knus van 10.00 tot 17.00 uur geopend voor passanten. 

Na 17.30 uur & in de overige maanden is exclusief gebruik mogelijk. 
o Bij Knus werken we altijd met ALL-IN prijzen. Dit houdt in dat er vooraf een prijs per 

persoon wordt afgesproken. Deze prijs is altijd inclusief consumpties & hapjes. 
(Buitenlands gedistilleerde dranken zijn exclusief) Je komt hierdoor niet voor verrassingen te staan! 

o Gebruik van beamer & microfoon voor de liederen en stukjes. 
o Knusse bediening! Jullie & alle gasten worden (de gehele tijd) aan tafel voorzien van een 

heerlijk bakkie, biertje of wijntje. Uiteraard met Knusse glimlach. 
o Gratis parkeergelegenheid op loopafstand(P1) 
o Professionele muziek- en lichtinstallatie; onbeperkt aanbod van muziek 

(100.000 titels, Makkelijk te bedienen & Verzoeknummertjes  zijn welkom!) 

o Een band of drive-in? Geen enkel probleem, ook zij zijn bij Knus van harte welkom! 
(uiteraard in overleg) 

o Aangepast toilet aanwezig & een groot gedeelte van Knus is gelijkvloers. 
o Speelzolder voor de Kids. Kinderlounge, tafelvoetbaltafel,  sjoelbakken & nog veel meer. 
o Proosten? Een rondje Cava of Aardbeichampagne kan worden verzorgd! 
o Uiteraard is het ook mogelijk om de bruidstaart door ons te laten presenteren, aansnijden & 

uitserveren. We rekenen €1,50 p.p. cateringkosten. 
Iets gevonden wat net niet helemaal aansluit bij jullie wensen? Uiteraard kunnen  de arrangementen 

worden aangepast naar jullie wensen. Uur korter of langer, extra of minder hapjes, wel of geen bubbels, 

activiteit toevoegen of niet, wij roepen wel als iets niet gaat!
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Diner buffetten 

 

Knarrangementen

     Knusse Grill (onze topper!)                              (ALL-IN 4 uren €49,90 p.p. zie pagina 5) 

Vis & Vier soorten vlees van de beste slager & een buffet vol garnituren zoals salades, 
Tutti frutti, frietjes, rijst, stokbrood & wat al niet meer. 

      Luxe Grill                                                     (ALL-IN 4 uren €59,90 p.p. zie pagina 6) 

Al het lekkers van de Knusse Grill met als extra; ossenhaas tournedos, gemarineerde gamba’s, 
stoofpeertjes & haricots verts salade. 

      Winterbuffet                                                (ALL-IN 4 uren €44,90 p.p. zie pagina 7) 

Speciaal voor de tijd met de ‘R’ in de maand hebben we een heus winterbuffet.  2 soorten 
stamppot & allerlei toebehoren om deze zo lekker mogelijk te maken. 

              Knusse toetjes                                                                   (á €3,50 & €5,- p.p. zie pagina 7) 

Een feestelijk dessert-tafel als toetje? Keuze uit het ijsdessert & luxe ijsdessert. 

Lunchen bij Knus 
       Knusse Lunchbuffet                                    (ALL-IN 2 uren €25,- p.p. zie pagina 8) 

Een buffet vol lekkers zoals diverse broodjes, vleeswaren, kroketjes, franse kaas, vers fruit & 
meer. 

Feest/Receptie/Borrel 
             Knusse Feestavond                 (ALL-IN van 20.30 – 01.00 uur  €32,90 p.p. zie pagina 9) 

Een swingende feestavond met lekkere hapjes, drankjes & muziekjes. De discolichten & 
speakers hangen klaar om Knus om te toveren tot dansvloer. 

     Knusse Receptie                                         (ALL-IN 2 uren €14,75 p.p. zie pagina 9) 

Borrelen met zoutjes, hapjes & drankjes. Heerlijk buiten op ons terras of gezellig binnen naast 
de potkachel. 
Knapas, das Knusse tapas & fingerfood                     (+ €10,- p.p. zie pagina 10) 
Perfect om je feestavond of receptie nog verder uit te breiden! 

Activiteiten                     (vanaf €5,- p.p. i.c.m. 1 van onze Knarrangementen zie pagina 10) 

     Klootschieten 
     XL-spellen & Oudhollanse herbergspelen 
     De grote mensen puzzelkompastocht 
     Bier- of Likeurproeverijtje 
    I-Dance
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Combi-Knarrangementen 
 

Het is uiteraard ook mogelijk om 1 & ander te combineren. 
Ons voorbeeld op de voorpagina is er bijvoorbeeld één. 
Dit is een combinatie van de Knusse Grill & aansluitend  de Knusse Feestavond. 
Dit is een voorbeeld van hoe jullie avond er bij Knus uit kan zien: 

 
18.00 UUR    Ontvangst  daggasten bij Knus 
18.10 UUR    Ontvangst  bruidspaar via de rode loper (Evt. 

Bruidstaart en/of een rondje bubbels) Borrelen 
met nootjes, zoutjes & olijfjes op tafel 
Gebruik van speelzolder voor de Kids 
Gebruik van de beschikbare roeiboten & waterfietsen (van 1 april tot 1 oktober) 
Om de eetlust op te wekken een lekker rondje bitterballen & kaassouffleetjes 

 
18.30 UUR    Knusse Grill (Jullie mogen uiteraard als eerst opscheppen!) 

evt. aansluitend een Knus IJsdessert. 
Na afloop koffie & thee voor de liefhebber 

 
20.30 UUR    Ontvangst Feestgasten met koffie/thee & een mini-muffin. 

Borrelen met nootjes, zoutjes & olijfjes op tafel 
Gedurende de avond 3 x ronde hapjes (2 x frituur & 1x bladerdeeg) 

22.30 UUR    ‘Sateetje’  2 stokjes saté, rundvleessalade, atjar, stokbrood, kroepoek & gefruite uitjes. 
Gegrilld & uitgeserveerd door Knus. 

 
00.45 UUR    Snik, snik.. Het is alweer tijd voor het afscheid. 

Dit doen jullie wel in stijl met het Knusse Huwelijksbootje 
01.00 UUR    Einde & Vertrek overige gasten. 

 
Bovenstaande combi kost €69,90 p.p. (ALL-IN). 
De prijs is afhankelijk van het gekozen buffet, de tijdsduur & gekozen extra’s (hapjes, dessert, bubbels). 

 
Wil je iets anders? Bijv. eerder arriveren, een receptie vooraf, een ander buffet…. 

Geen probleem, we horen graag wat jullie wensen zijn!
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De Knusse Grill Onze topper! (v.a. 20 volwassenen) Bijv. 

ALL IN van 17.30 tot 21.30 uur á €49.90 incl. consumpties. 
(I.c.m. Knusse Feestavond ALL-IN van 18-01 uur €69,90 p.p.) 

 
Tijdens de borrel vooraf staan er nootjes, zoutjes & olijfjes op tafel & gaan we 1x rond met 
bitterballen & kaassouffleetjes. (om de eetlust alvast op te wekken) 

 
Vier soorten vlees                                           Vis 

   Varkenskoteletje                                - Gemarineerde Tilapiafilet 

   Kipdrumstick 

   Runderhamburger 

   Kipsaté 
 

1 van de Knussers staat alles voor jullie te grillen. Het enige wat jullie hoeven te doen is opscheppen & 
oppeuzelen. 

 
Saladetafel met:                                                   Overige garnituren: 

 

     Verse slasoorten & rauwkost                        - Witte Rijst 
     Tomaat & Rucola                                           - Wedges (grove friet) & Aardappelkroketjes 

     Knusse Fantasierauwkost                                     - Rundvleessalade 

     Vegetarische pastasalade                                - Aardappelsalade 

     Zongedroogde tomaatjes, zwarte olijven             - Augurkblokjes, pittenmix, mandarijnenpartjes 

     Italiaanse strooikaas, croûtons, dressings        - Stoofpeertjes 

     Gepelde garnaaltjes, fêta-blokjes                      - Oosterse Rauwkost, Atjar & Zigeunersalade 



 

En om het af te maken; 
     Stokbrood uit de oven 

     Kruidenboter  & roomboter 

     Diverse sausjes, mayo & appelmoes 
 

 
 
 
 
 
 

Kijk voor een feestelijk dessert onder ‘Knusse toetjes…’ (pag. 8 )
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Knusse Grill 'de luxe' (v.a. 20 volwassenen) 

Bijv. ALL IN van 17.30 tot 21.30 uur á €59,90 incl. consumpties 
(i.c.m. Knusse Feestavond ALL-IN van 18-01 uur €79,90 p.p.) 

 
Tijdens de borrel vooraf staan er nootjes, zoutjes & olijfjes op tafel & gaan we 1x rond met 
bitterballen & kaassouffleetjes. (om de eetlust alvast op te wekken) 

 
Vijf soorten vlees                                           Twee soorten vis 

     Varkenskoteletje                         - Gemarineerde Tilapiafilet 

     Kipdrumstick                              - Gemarineerde Gamba’s 

     Runderhamburger 

     Kipsaté 

     Ossenhaas-tournedos 
 

1 van de Knussers staat alles voor jullie te grillen. Het enige wat jullie hoeven te doen is opscheppen & 
oppeuzelen. 

 
Saladetafel met:                                                 Overige garnituren: 

 
     Verse slasoorten & rauwkost                              -Witte Rijst 

     Tomaat & Rucola                                           - Wedges (grove friet) & Aardappelkroketjes 

     Vegetarische pastasalade                                - Aardappelsalade 

     Zongedroogde tomaatjes, zwarte olijven             - Rundvleessalade 

     Italiaanse strooikaas, croûtons, dressings        - Tutti Frutti 

     Gepelde garnaaltjes, fêta-blokjes                      - Oosterse Rauwkost, Atjar & Zigeunersalade 

     Augurkblokjes, pittenmix, mandarijnenpartjes   - Stoofpeertjes 
 

En om het af te maken; 
     Stokbrood uit de oven 

     Kruidenboter  & roomboter 

     Diverse sausjes, mayo & appelmoes 
 
 
 
 
 

Kijk voor een feestelijk dessert onder ‘Knusse toetjes…’ (pag. 8 )
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Winterbuffet (v.a. 30 volwassenen) 

Bijv. ALL IN van 17.30 tot 21.30 uur á €44,90 incl. consumpties 

(i.c.m. Knusse Feestavond ALL-IN van 18-01 uur €69,90 p.p.) 
 
Ook in de winter is Knus een ´lekker stekkie´. Kruip maar lekker dicht tegen de potkachel aan! 
Speciaal voor de tijd met de ´R´ in de maand hebben we het winterbuffet samengesteld. 

 
U wordt ontvangen met een beker warme chocolademelk of glühwein. 

 
Tijdens de borrel vooraf staan er nootjes, zoutjes & olijfjes op tafel & gaan we 1x rond met 
bitterballen & kaassouffleetjes. (om de eetlust alvast op te wekken) 

 
 
 
 





Boerenkool  
Amsterdamsche uien 

- Zuurkool 
- Verse ananas 





Fijne zilveruitjes 
Augurk 

- Uitgebakken spekkies 
- Gesneden rookworst 





Piccalilly & mosterd 
Stoofpeertje 

- Rolletje casselerrib 
- Doorregen varkensfilets (speklapje) 

 Appelmoes - Rode Wijn Jachtsaus & vegetarische jus 

 
 

 

                                       Knusse toetjes…  
 

Een feestelijke dessert-tafel als toetje? 
Kies voor ons IJsdessert á €3,50  p.p. of het Luxe Dessert á €5,- p.p. 

 
IJsdessert:                                                         Luxe Dessert: 

 

 Vanille Roomijs - 2 smaken roomijs 

 Warme chocolade aardbeiensaus - Échte slagroom 

 Fruitsalade - Spikkels & suikernootjes 

 Spikkels, suikernootjes & - Een spekkie voor ‘t bekkie 

 Een spekkie voor ’t bekkie… - Feestelijke soezen-toren 

- Warme chocolade & aardbeiensaus 

- Fruitsalade 

- Chocolaatjes 
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Knusse lunchbuffet (v.a. 20 volwassenen). 

ALL IN 2 uren €25,- p.p. incl. consumpties 
 

Het gebruik van de roeiboten, waterfietsen en speelzolder tijdens uw reservering is gratis. 

 
Een prijsgunstig Hollands lunchbuffet  waar je je geen buil aan kan vallen, al was het maar voor het 
kroketje! 
En voor 't lekkere nog een soepje vooraf.....het kan niet op. 

 
 Koffie, thee, jus d'orange, grapefruitsap, (karne-)melk 

 
 Luxe witte en bruine broodjes & boterhammen 
 Krentenbollen 
 Broodversierders (jam, hagel, pindakaas etc.) 
 Kroketje en kaassoufflé 
 Diverse kaassoorten 
 Diverse vleeswaren 
 Gekookte eitjes 
 Rauwkostsalade 
 Rundvleessalade 
 Fruit 
 TIP : eventueel  uit te breiden met soep, saté en frietjes 

 
(Ook leuk in combinatie met een Knusse activiteit, zie pagina 10.)
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Knusse Feestavond (v.a. 50 volwassenen) 

Bijv. All-IN van 20.30 tot 01.00 uur á €32,90 incl. consumpties 
 

De laatste Jaren zijn er ontzettend veel feestjes gegeven bij Knus. We zijn zelfs de tel een beetje kwijt 
geraakt… 

 
Uw feestavond zou er als volgt uit kunnen zien; 
20.30 UUR    Ontvangst  bij Knus. Koffie & thee vergezeld met een zoetigheidje. 

Borrelen met nootjes, zoutjes & olijfjes op tafel. 
3x rondje hapjes; 2x frituur & 1x bladerdeeghapjes uit de oven. 
(verspreidt over de avond) 

22.30 UUR    Sateetje als midnightsnack. 
Gegrild & uitgeserveerd door Knus. Een bordje met 2 stokjes kipsaté, 
Stokbrood, kroepoek & salade. 

00.30 UUR    Laatste ronde. (Helaas…) 
Evt. Vertrek bruidspaar met het huwelijksbootje 

01.00 UUR    Einde & Vertrek 
 

Knusse Receptie 
(v.a. 20 volwassenen)                        Bijv. ALL-IN 2-urig verblijf á €14,75 incl. consumpties 
Je  kunt bij Knus op bijna elke dag van de week overdag terecht voor een borrel of receptie. 
Van 10.30 tot 17.00 uur. Helaas kun je zondag overdag niet met groepen terecht bij Knus. 

 
Wanneer u tijdens openingstijden reserveert zorgen we uiteraard  voor een knus zitje binnen  & bij 
mooi weer op het terras. 
Buiten onze openingstijden is Knus ook geheel af te huren. 

 
Een 2-urige borrel ziet er als volgt uit; 
15.00 UUR                Ontvangst  bij Knus. 

Nootjes, zoutjes & olijfjes op tafel. 
3 x rondje hapjes (2x frituur & 1x bladerdeeg uit de oven) 
Gebruik van speelzolder voor de Kids 
Gebruik van beschikbare roeiboten & waterfietsen (1 apr t/m 31 sept) 

16.45 UUR                Laatste ronde 
17.00 UUR                Einde & Vertrek 

 

 
Zowel de Knusse Feestavond als de Knusse receptie (& alle overige knarrangementen)  kan worden aangepast 

naar jullie wensen. Je kunt bijvoorbeeld extra hapjes toevoegen, een glaasje bubbels vooraf laten 

serveren, een Knusse activiteit toevoegen of de aanvangst- en/of eindtijd aanpassen.
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Zoek jij naar een een zéér uitgebreide borrel? Voeg dan de Knapas, das 

Knusse tapas & fingerfood toe aan je arrangement:  
                                                                                                                                   (+ €10,- p.p.) 

 

Het Knapas-buffet is speciaal voor groepen die uitgebreid willen  
Voordeel is dat je staand kan eten en niet ‘met mes & vork’ aan tafel hoeft te zitten. 

 
  Knus verzorgt een feestelijk buffet met de volgende tapas & fingerfood; 
 

-    Brood & diverse ‘smeersels’  

-    Aardappelwedges (luxe frites)                                          

-    Tapas zoals olijven & gevulde pepertjes met roomkaas,  

-   noten, dadels & vijgen                                    

-    Franse kaas & Spaanse worstjes                               

-    Kipsaté met heerlijke pindasaus & kroepoek 

-   Garnalenspiesjes 

-   Kippenvleugeltjes 

-    Pastasalade 

-    Kerstomaatjes & rucola 

 -  Mini-sandwiches & vers fruit 
 
 

Knusse Activiteiten                                                Al vanaf €7.50 per persoon! 

Al onze arrangementen zijn uit te breiden met een Knusse activiteit. 
Bijvoorbeeld ter ontspanning tijdens een vergadering, een wedstrijdje tijdens de familiereünie of als 
teambuilding met de collega’s. 

 

  Klootschieten. Een Oudhollands  balspel geschikt voor jong en oud. Je wordt ontvangen met 
een klotenbittertje waarna je in groepjes op pad gaat. Speluitleg & Klote-prijsuitreiking 
inbegrepen! 

  XL-spellen & Oudhollandse herbergspelen. Net als thuis de welbekende gezelschapsspellen, 
maar dan een tikkeltje groter. Denk aan megaJenga, een kaartspel van A4 formaat. 
Maar ook Oudhollandse herbergspelen als sjoelen & het kaasspel. 

  De grote mensen puzzel kompastocht. In groepjes met kompas (& zaklamp, als het donker is) 
door de Delftse Hout heen. Beantwoord verschillende vragen over Knus, Delft, Het 
Hertenkamp & de Delfste Hout. Hier onderscheiden de echte speurneuzen zich van de rest. 

  Bierproeverijtje of Likeurproeverijtje. Smaakpapillen-wedstrijd! Proef de verschillen en weet 
ze te benoemen. Nieuw bij Knus; 

  I-Dance. Een onwijs leuk, gezellig & verslavend dansspel. Wie kan er het beste op de maat op 
de goeie pijlen stappen & is de beste danser van jullie groep? 
I-Dance is alleen buiten openingstijden te reserveren. 

Al deze activiteiten duren ongeveer 1 uur. 
Wij verzorgen de uitleg vooraf & houden een prijsuitreiking na afloop. 
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Extra hapjes & snacks                
    Extra rondje bladerdeeghapjes of mini-quiche uit de oven, div. smaken €1,50 p.p. 

    Extra rondje Tri-colore spiesjes (tomaat, mozzarella & basilicum) €2,-  p.p. 

    Extra rondje frituurhapjes; bitterballen, kaassouffleetjes, miniloempia’s etc. €0,75  p.p. 

    Kaastafel; diverse binnen- en buitenlandse kazen met toebehoren zoals stokbrood, toast, 

mosterd, honing, fruit etc. €5,- p.p. 

    Sateetje; wij serveren per persoon 2 stokjes kipsate met stokbrood, salade, kroepoek, atjar & 

gefruite uitjes. Vers van de grill en met heerlijke satesaus! €5,- p.p. 
 
 
 
 
 
 

ALL-IN,  Welke drankjes zitten daar dan precies bij? 
    Bieren; Speciaal bieren van La Trappe, Amstel van de tap, Rosébier, Corona, Radler & 0.0% 

    Wijnen; Rose, Rood, Wit (zoet/droog), Sangria, Glühwein, Port (rood/wit), Sherry & Vermout 

    Fris; Sourcy blauw/rood, Cassis, 7-up, IJsthee, Cola (&light), Fristi, Tonic & nog veel meer. 

    Koffie; Latte, Cappuccino, espresso etc. Ook decafé. 

    Thee; 9 smaken thee & verse muntthee. 

    Binnenlands  gedistilleerde drank; Vieux, Bessenjenever, jonge & oude jenever.
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Voorwaarden (De kleine lettertjes): 
 

Kinderen:                                  Voor kinderen tot 2 jaar rekenen wij niks. Voor kinderen van 2 - 4 jaar 
rekenen wij € 10,- 
Voor kinderen van 5 t/m 12 jaar rekenen wij 50 % van de All-In prijs. 

Arrangement                             Het All-In arrangement is inclusief alle consumpties,  behalve buitenlands 
gedistilleerd en snoepwaren.  Wij rekenen altijd minimaal 20 volwassenen 
tezij anders vermeld in de offerte 

Optie:                                       Na het verstrijken van de optietermijn of zonder bevestiging i.c.m. 
aanbetaling is Knus vrij om de ruimte aan anderen te verhuren. 

Bevestigen & Aanbetalen:           U kunt de reservering bevestigen door vóór het verstrijken van de 
optietermijn de getekende offerte te retourneren en de aanbetaling á 
€ 500,- over te maken op het rekeningnummer ABN 59.41.351.76. Als 
kenmerk a.u.b. de  geboekte datum en naam vermelden waaronder u geboekt 
heeft. 

Annuleren:                                Bij annulering tot 4 maanden vóór de geboekte datum wordt de aanbetaling 
+ premie terugbetaald. 
Bij annulering tot 1 maand vóór de  geboekte datum rekenen wij 
€ 500,-  onkostenvergoeding. 
Bij annulering minder dan 1 maand vóór de geboekte datum  brengen wij 
75 % van de reserveringswaarde in rekening. 

Annuleringsregeling                    Het is mogelijk om een annuleringsregeling af te sluiten. De premie bedraagt 
5% van de reserveringswaarde met een maximumpremie   van €125,- 

Prijzen:                                     Verstrekte informatie is onder voorbehoud van evt. prijsstijging. 
Aantal:                                     Tot uiterlijk 2 weken voor uw reservering geeft u het 

daadwerkelijk te verwachten aantal gasten aan (max 10% 

verschil). Daarna kunt u geen mutaties meer doorgeven.  

Tijdens uw reservering zullen we de aantallen met u overleggen 

waarbij u nogmaals 10% mag afwijken.  Achteraf kunt u geen 

mutaties meer doorgeven. 
Uitkoop  2de groep:                          Uitkoop  voor exclusief gebruik van Knus bij minder dan 50 pers.: €250,-- 

Dit geldt apart voor Receptie, Diner en Feesten maar is niet mogelijk tijdens 
onze reguliere openingstijden. 

Overige Kosten                        Cateringkosten eigen (bruids-) taart                                          € 1,50 p.p. 
En voor de ceremoniemeester:       Confetti, rijst en serpentines zijn niet welkom bij Knus. Bij gebruik van 

´strooi- decoratie en snipperslingers’  brengen wij € 100,- 
schoonmaakkosten  in rekening. Eigen versiering moet brandveilig zijn, 
papieren versiering geïmpregneerd. Binnen GEEN heliumballonnen! 
Onder de 18 jaar mogen wij geen alcohol schenken.. 
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Route vanaf de snelweg A13 
richting Delft via de A13 afslag  Delft  (IKEA). 
Vanuit Den Haag; einde afslag rechtsaf tot de tweede stoplichten. (T-splitsing) 
Vanuit Rotterdam; einde afslag linksaf tot de tweede stoplichten. (T-splitsing) 

 

Volg de borden Delftse Hout, P1 
U gaat bij de stoplichten rechtsaf richting H/Delfland. 
U rijdt nu over de Stalpaert van der Wieleweg. 
Na 500 meter gaat u bij het kruispunt met de stoplichten rechtdoor en passeert u aan 
uw linkerhand  de Koepoortbrug & rechts het Delft City Hotel. 
Na nog eens 500 meter gaat u de 2e straat (voor het bruggetje) rechtsaf; dit is 

de Tweemolentjekade. 
Deze rijdt u helemaal uit & vervolgens gaat u onder het viaduct door. 

Direct aan uw rechterhand ziet u een ruime (gratis) parkeerplaats. Delftse Hout, P1 
Hier kunt u uw auto parkeren. 

 

 

Aan de achterzijde van de parkeerplaats wandelt u rechtsaf het Botenpad op & gaat u 
vervolgens het tweede pad linksaf. 

Daar in de verte… dat mooie gebouw… Dat is KNUS 
 

 
Van de parkeerplaats Delftse Hout P1 naar Knus is 150 meter lopen. 
U kunt bij Knus laden en lossen, of iemand afzetten of ophalen 
Dringend verzoek van de gemeente: NIET bij Knus parkeren 
Alle paden zijn veilig verlicht naar ons bedrijf 

 
 

Knus 
“Delftse Hout P1” 
Zavelpad 3 
2616 LH Delft 
015-2122990 


