KNUSSE INFORMATIE

UITZICHT & KNUSSE SFEER
Met fantastisch uitzicht en een
huiselijke sfeer is Knus de ideale eet-,
feest- & vergaderlocatie.
Voor groepsreserveringen is Knus het
hele jaar geopend, zowel doordeweeks
als in het weekend. De locatie kan in
zijn geheel worden afgehuurd,
afhankelijk van het arrangement, de
groepsgrootte & het seizoen.

BINNEN & BUITEN
Knus beschikt over diverse terrassen,
allen met prachtig uitzicht op het
water.
De locatie is flexibel in gebruik en
opstelling, zowel binnen als buiten. Wij
denken graag met u mee over de
perfecte opstelling voor het door u
gekozen arrangement.

ALL-IN
Al onze arrangementen zijn inclusief
drankjes. In onze arrangementen zit het
gebruik van waterfietsen en roeiboten (april
t/m september) bij de prijs inbegrepen.
We beschikken over een professioneel lichten muzieksysteem. Uw eigen Spotify lijst
hier afspelen kan ook. Heeft u liever een DJ
of band? Dat kan natuurlijk ook!

SPEELPLEZIER
Kinderen hoeven zich bij Knus
niet te vervelen! De waterfietsen,
speeltuin en het doolhof zorgen voor
eindeloos speelplezier.

BEREIKBAARHEID
Op circa 75 meter afstand is gratis
parkeergelegenheid (P1). Het pad van
de parkeerplaats naar Knus is goed
verlicht. Voor alle fietsende
sportievelingen is er een ruime
fietsenstalling naast het gebouw. Ook
voor mindervaliden is Knus zeer goed
toegankelijk. Knus is tot de voordeur
met de auto te bereiken. Er is een
aangepast toilet en zowel binnen als
buiten, grotendeels gelijkvloers.

INFORMEREN?
Kom onze locatie gerust bekijken! Op
Knus.nl vindt u veel sfeerbeelden van
de Knusse binnen- en buitenruimte.
Vul op Knus.nl het contactformulier in,
dan informeren wij u over de
beschikbaarheid. We mailen u naar
aanleiding van uw wensen een
programmavoorstel. Vervolgens
maken we een afspraak om alles door
te spreken.

KNUSSE
ARRANGEMENTEN

1
KNUSSE GRILL
€ 52,50 p.p. | vanaf 20 personen
Een uitgebreid buffet vol garnituren,
salades, verse frieten en sauzen. Op onze
grote Knusse Grill bereiden we vis en vlees
van de beste slager en uiteraard houden wij
rekening met vegetariërs en andere
dieetwensen.

2

WALKING DINNER
€ 65 p.p. | vanaf 20 personen
Knus gaat rond met diverse hapjes, klein
tot groot, eenvoudig tot chique. U kunt
bijpraten terwijl wij alles uitserveren, gang
na gang.

3
KNUSSE FEESTAVOND
€ 37,50 p.p. | vanaf 60 personen
Laat die discobol maar draaien, voetjes van
de vloer en vier uw feest bij Knus! Een
huiselijk feest in kroegsfeer of onder de
discolampen de beste dansmoves maken?
Het kan allemaal. Knus heeft alle faciliteiten
om er een fantastische avond van te maken.

4
KNUSSE BORREL
€ 19,50 of € 24,50 p.p. | vanaf 20 pers
Diverse hapjes en drankjes. De knabbels
staan op tafel, de kinderen spelen en u zit
heerlijk onbezorgd te genieten in het
zonnetje of bij de kachel. Uw gezelschap
geniet van een gezellige Knusse Borrel. Wij
reserveren één van onze ‘huiskamers’ én
een mooi plekje buiten.

KNUSSE
ARRANGEMENTEN

5
KNUSSE LUNCHBUFFET
€ 29,50 p.p. | vanaf 30 pers
Een uitgebreid en gevarieerd lunchbuffet
voor groepen vanaf 30 personen. Heerlijke
soep, diverse luxe belegde broodjes, fruit,
salades en uiteraard mag de ongezonde
snack ook niet ontbreken.

6
TROUWEN
Trouwen aan het water tussen het groen op
een locatie waar alles mogelijk is? Knus is
een officiële trouwlocatie en uitermate
geschikt voor jullie ceremonie, receptie,
diner en feestavond.

7
ACTIVITEITEN
Toe aan wat teambuilding? Wij verzorgen in
samenwerking met u de ideale activiteit.

8
VERGADEREN
€ 69 p.p. | vanaf 10 personen
Bent u de ongezellige TL- verlichting en
automatenkoffie zat? Bij Knus vergadert u
in huiselijke sfeer! U heeft een eigen terras
en/of ‘huiskamer’ tot uw beschikking. Het is
ook mogelijk om onze gehele locatie af te
huren.

1 KNUSSE GRILL | € 52,50 p.p. (20 - 450 personen)
Naast een uitgebreid buffet vol garnituren, salades en diverse sauzen, bereiden wij ‘live’ voor u diverse
soorten vlees, vis en vegetarische varianten op onze grill. Steeds weer vers en onbeperkt!
Van maart t/m oktober (zomer) serveren wij seizoensgebonden een net iets andere grill dan van november
t/m februari (winter).
Vanzelfsprekend houden wij rekening met uw wensen op het gebied van diëten, religie of allergieën. Dit buffet
kunt u in overleg uitbreiden met de salade-, vlees- & viskeuze waar u dol op bent!

Er was eens.... De Knusse Grill!
De klok slaat 17:00 uur; uw feest begint..
U en uw gasten worden ontvangen op uw ‘eigen’
plekje op het terras of in één van onze Knusse
binnenruimtes. Er is tijd om bij te praten en te
borrelen met een drankje en een hapje. Wie vindt
het leuk om nog even op een waterfiets te stappen?
Dan is het 18.00 uur; u weet wat dat betekent..
Allemaal aan tafel! Knus zorgt voor een uitgebreid
grillbuffet. Wat is er een hoop te kiezen zeg! Voor
ieder wat wils. Er is gezond en minder gezond, vlees
en vis, vegetarisch en halal, warm en koud!

19:30 uur; tijd voor het dessert
Heeft u nog ruimte voor een dessert, of heeft u toch
liever een kop koffie of thee?
De tijd vliegt! Het is alweer 20:00 uur..
Snik, het is tijd voor de laatste ronde…
20:30 uur; de avond loopt op zijn eind
U én uw gasten hebben genoten van een Knusse avond en
nemen afscheid.
Mist u iets?
Een extra Knusse Borrelplank voor uw gasten bij
ontvangst? Een selectie van verschillende amuses of
wellicht langer de tijd om te borrelen? Vertel het ons en
wij passen bovenstaand programma graag voor u aan!

DE KNUSSE GRILL
EEN INDRUK VAN ONS BUFFET...

DE ZOMER GRILL...

DE WINTER GRILL...

Zomerse editie van maart t/m oktober

Winterse editie van november t/m februari

Salades
Verse sla, afkomstig van de beste groenteboer |
Knusse rauwkost, verse groente in vrolijke kleuren |

Salades
Verse sla, afkomstig van de beste groenteboer |
Knusse rauwkost, verse groente in vrolijke kleuren |

Vegetarische pastasalade met zongedroogde tomaat

Oosterse rauwkostsalade van verse witte kool,

en Italiaanse kruiden | Kip-pesto pastasalade met

komkommer, wortel en rozijntjes met kerriedressing |

pijnboompitten en basilicum | Bietensalade

Traditionele aardappelsalade, zoals hij hoort

Zalmsalade | Zoetzure atjar met komkommer en

Zoetzure atjar met komkommer en sambal |

sambal | Zigeunersalade van paprika, wortel, selderij,

Zigeunersalade van paprika, wortel, selderij, ui en

ui en komkommer

komkommer | Grove huzarensalade |
Kidneybeansalade met echte piepers en

Garnering

zongedroogde tomaatjes

Zongedroogde cherrytomaten | Knoflookolijven in
heerlijke olie | Feta blokjes gemarineerd in frisse

Garnering

kruiden met zonnebloemolie | Knoflook croutons |

Zongedroogde cherrytomaten | Knoflookolijven in

Honing-mosterddressing van echte honing |

heerlijke olie | Huisgemaakte knoflook croutons |

Parmezaan | Augurken

Augurken | Stoofpeertjes | Zilverui | Kappertjes
Truffeldressing

Vers van de BBQ
We zorgen voor een variatie van kip, varken, rund en

Vers van de BBQ

vis passend bij het jaargetijde | Gegrilde aubergine,

We zorgen voor een variatie van kip, varken, rund en

gegrilde paprika en gegrilde courgette

vis passend bij het jaargetijde.
Vegetarische burger | Gegrilde aubergine, gegrilde

Sauzen

paprika en gegrilde courgette

Fritessaus | Cocktailsaus | Knoflooksaus |
Kruidenboter zonder sterke knoflooksmaak |
Gefrituurde uitjes | Licht pittige sambal | Satésaus

Sauzen
Fritessaus | Appelmoes met kaneel | Kruidenboter
zonder sterke knoflooksmaak | Jagersaus | BBQ saus |

Warm

Gefrituurde uitjes | Licht pittige sambal

Verse frieten | Aardappelkroketjes | Stokbrood
Warm
Extra opties (€ 5 per stuk)

Verse frieten | Aardappelkroketjes | Stokbrood

Ossenhaas | Tijgergarnalen | Zalm | Spareribs |
Lamsrack | Black Angus Stoofvlees

Extra opties (€ 5 per stuk)
Ossenhaas | Tijgergarnalen | Zalm | Spareribs |
Lamsrack | Black Angus Stoofvlees

Dessert
Mocht er na al dat lekkers nog een gaatje over zijn voor een zoete afsluiting bieden we een dessert in twee
varianten.

IJsje toe (€ 3 per persoon)
Diverse ijsjes uitgeserveerd door onze Knusse
ijscoman, denk aan Ben en Jerry Cookie Dough,
een lekkere Cornetto of voor de kleintjes een
klassiek Raketje. Er is keuze uit verschillende
soorten ijsjes.

Knusse Dessert (€ 6 per persoon)
De meest luxe vorm van het Knusse dessert,
kleine porties van verschillende zoetigheden
gemakkelijk uitgeserveerd.
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KNUSSE WALKING DINNER | € 65 p.p.
(20 - 450 personen)

Heeft u iets te vieren en wilt u dit graag doen in combinatie met lekker eten, maar wel de focus houden op
bijpraten, netwerken en feliciteren? Dan is het Knusse Walking Dinner de oplossing. Dynamisch dineren
noemen we het ook wel, geen vaste zitplaatsen maar mobiel genieten. Knus gaat rond met diverse amuses,
hapjes & drankjes. Uiteraard proosten we met een glas cava (inclusief)! Ook alcoholvrij als u nog moet rijden.
De gerechten zijn in overleg met onze chef naar wens aan te passen. Wat betreft diëten, allergieën en/of
specifieke wensen denkt Knus met alles mee.

Er was eens.... het Knusse Walking Dinner
De klok slaat 17:00 uur; uw feest begint
U en uw gasten worden ontvangen op uw ‘eigen’
plekje op het terras of in één van onze Knusse
binnenruimtes. Er is tijd om bij te praten en te
borrelen met een drankje en een hapje. Wie vindt
het leuk om nog even op een waterfiets te
stappen?
Dan is het 17:45 uur; u weet wat dat betekent
We gaan de eerste gang uitserveren. Er is
voldoende voor iedereen en we vertellen graag
wat we voor u hebben bereid. Tussen de gangen
zit genoeg tijd om het eten te laten zakken en uit
te kijken naar de volgende gang.

De tijd vliegt; het is alweer 20.00 uur..
Snik, het is alweer tijd voor de laatste ronde.
Sluit u af met een kop koffie of wellicht een
heerlijk likeurtje?
20.30 uur; de avond loopt op zijn eind
U én uw gasten hebben genoten van een
compleet verzorgde Knusse avond en nemen
afscheid.
Mist u iets?
Wilt u een extra Knusse Borrelplank voor uw
gasten bij ontvangst, een selectie van
verschillende amuses of wellicht langer de tijd
om de borrelen? Vertel het ons en wij passen
bovenstaand programma graag voor u aan!

MENUKAART: KNUSSE WALKING DINNER
EEN INDRUK VAN ONS WALKING DINNER...

Ontvangst cava. Gang 1: lolly wrap
Wrap gerookte carpaccio, pesto, parmezaanse kaas en pittenmix | Wrap
tomaat, mozzarella, pesto, sla en pittenmix.

Gang 2
Japanse kipnugget kroepoek en teriyaki saus | Vegetarische loempia,
kroepoek en chili saus.

Gang 3
Mini-carpaccio, Parmezaanse kaas, truffelmayonaise, pittenmix en sla |
Tartaartje van bieten en bietenhummus, geitenkaas, sla en pittenmix.

Gang 4
Wisselende vegetarische soep met soepstengel

Gang 5
Griekse salade, tzatziki, tomaat, sla, komkommer, ui en gerookte zalm |
Mediterraanse salade met olijven, feta en zongedroogde tomaatjes

Gang 6
Kipsaté, pindasaus, friet, sla en atjar. Ook vegetarisch mogelijk.

Gang 7
Diverse soorten mini dessertjes

Gang 8
Kaas plateau met port

3 DE KNUSSE FEESTAVOND | € 37,50 p.p.
oktober t/m maart vanaf 60 personen
april t/m september vanaf 80 personen

Knus beschikt over een professioneel licht- en muzieksysteem. Uw eigen Spotify lijst hier afspelen kan ook.
Voor de ultieme feestervaring raden we altijd aan een DJ of Band te boeken, hiervoor hebben we uiteraard
een plek op de avond zelf.

Er was eens.... de Knusse Feestavond
21:00 uur feestelijk ontvangst
We heten jullie op feestelijke wijze welkom bij
Knus. We serveren een heerlijke kop koffie of
thee of gaan we direct aan het bier of aan de wijn?
Tussen 21:00 en 23:00 uur hapjes
We gaan drie keer rond met royaal gevulde
schalen met hapjes met voor ieder wat wils.
Daarnaast zorgen we uiteraard voor een
nootje/zoutje op tafel om alvast te knabbelen.

23:00 uur sateeeeeeehhhh oleeeeeehhh
Tijd voor een midnight snack! We zorgen voor
lekkere sateetjes met stokbrood, kroepoek en
salades.
00:30 uur nog ene en dan gaan we echt hene..
Laatste ronde, aan al het moois komt een einde.
We vragen aan iedereen of ze nog een laatste
drankje willen, neem je het verstandige colaatje of
toch nog een afzakkertje…
01:00 uur tijd om afscheid te nemen
De Knusse Feestavond is afgelopen, iedereen
bedankt jullie voor de geweldige avond en gaat
weer huiswaarts.

4 KNUSSE BORREL | € 19,50 of 24,50 p.p.
(20 - 450 personen)

Voor het Knusse Borrel arrangement vragen wij €19,50 per persoon. Hiervoor krijgt u uw eigen ruimte bij
Knus en twee uur lang all-in zorgeloos borrelen inclusief hapjes. Een Knusse Borrel is doorgaans te reserveren
tot 17.00 uur. Wilt u langer blijven? We informeren u graag over de mogelijkheden.

Er was eens.... de Knusse Borrel
De klok slaat 14:30 uur; uw feest begint
U en uw gasten worden ontvangen op uw ‘eigen’ plekje
op het terras of in één van onze Knusse binnenruimtes.
Er is tijd om bij te praten en te borrelen. Knus zorgt voor
hapjes en drankjes.
Terwijl u ongestoord kunt genieten van uw Knusse
feestje, zitten de kinderen op een waterfiets (april t/m
september) of roetsjen ze van de glijbaan. En als ze héél
lief zijn, delen we zelfs nog een snoepzakje uit!
De tijd vliegt! Het is alweer 16.15 uur
Snik, het is tijd voor de laatste ronde…
16:30 uur; de middag loopt op zijn einde...
U en uw gasten hebben genoten van een Knusse middag en nemen afscheid.

Knusse Borrel BASIS € 19,50 per persoon

Knusse Borrel DELUXE € 24,50 per persoon

Een mix van knoflookolijven, nacho's en nootjes. Knus

Bij de DELUXE Knusse Borrel gaan wij niet twee, maar

gaat twee keer rond met een klassieke mix van diverse

drie keer langs met bovenstaande garnituren. Ook

vlees en vegetarische frituur snacks.

zorgen we voor een lekker glaasje cava en zullen de
hapjes op tafel luxer en uitgebreider zijn.

Alle drankjes, behalve een glaasje cava zitten bij dit
arrangement inbegrepen.

Een indruk van de BASIS Knusse Borrel

Een indruk van de DELUXE Knusse Borrel
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KNUSSE Lunchbuffet | all-in € 29,50 p.p.
(30 - 450 personen)

Het Knusse Lunchbuffet is te reserveren vanaf 30 personen, voor groepen kleiner dan 30 volwassenen bieden
wij u een speciale á la carte lunch aan.Tijdens de lunch beschikt u over een eigen terras of gereserveerde
binnenruimte bij minder weer. De Knusse bediening loopt rond om u te voorzien van drankjes en voor wie wilt,
kan er nog gebruik worden gemaakt van de waterfietsen (april t/m september).
Het buffet is van alle markten thuis, van een verse soep tot diverse belegde broodjes en warme panini’s.
Uiteraard kan het broodje kroket of broodje groentekroket niet ontbreken en is de verse jus d’orange niet op
te krijgen. Knus houdt graag rekening met allergieën, diëten en andere wensen. Om ons hierbij te helpen,
willen we u vragen vooraf door te geven of er mensen komen met specifieke wensen/eisen.

Er was eens.... het Knusse Lunchbuffet
De klok slaat 12.00 uur; uw feest begint
U en uw gasten worden ontvangen op uw ‘eigen’ plekje op
het terras of in één van onze Knusse binnenruimtes. Er is
tijd om bij te praten en te borrelen met een drankje en een
hapje.
Dan is het 12.30 uur; u weet wat dat betekent..
Allemaal aan tafel! Knus zorgt voor een uitgebreid
lunchbuffet. Wat is er een hoop te kiezen zeg! Voor ieder
wat wils. Er is gezond en minder gezond, vlees en vis,
vegetarisch en halal, warm en koud!

13:30 uur; tijd voor koffie
Een relaxte afsluiting van een heerlijke lunch, verse
thee of één van onze koffiespecialiteiten.
14:00 uur; afscheid, helaas..
Het is tijd om afscheid te nemen, hopelijk hebben
jullie genoten en zien we jullie snel weer terug!
Een indruk van het buffet:
Verse huisgemaakte soep van het seizoen | Diverse
luxe belegde broodjes | Verschillende salades |
Panini's | Warme snacks | Fruit

6 TROUWEN BIJ KNUS
Knus is een officiële trouwlocatie en uitermate geschikt voor jullie ceremonie, receptie, diner en feestavond.
Knus is een zeer sfeervolle en prijsvriendelijke locatie waar alles mogelijk is. Al onze prijzen zijn all-in en in
overleg is het ook mogelijk om onze gehele locatie af te huren.
We besteden er dan ook met liefde aandacht aan om van jullie dag een droomdag te maken!

Droom alvast even mee...
Jullie komen aan.. Romantisch over de (versierde) brug of spectaculair met de auto voor de deur. De rode loper ligt
natuurlijk al klaar!
Jullie kiezen voor een zonnige ceremonie aan het water of voor een knus uitzicht op het water.
Na de ceremonie aan het water snijden jullie traditioneel de taart aan en serveert Knus deze uit. Uiteraard proosten
we met een glaasje bubbels.
Tijd voor het fotomoment? Knus ligt aan het water en middenin de natuur!
En de kinderen? Die vermaken zich op de waterfietsen of roeiboten, in de omheinde speeltuin of in het doolhof.
Even opfrissen of omkleden? We hebben zelfs een badkamertje voor de bruid!
Het eten...
Op jullie dag wil je goed verzorgd worden. Van lunch tot Knusse Grill, van walking dinner tot midnightsnack, alles is
mogelijk. Alle drankjes zijn bij de prijs inbegrepen, evenals de waterfietsen en roeiboten (april t/m september).

Het feest kan beginnen!
Bij Knus hebben we alles in huis: live muziek streamen vanaf Spotify, een draadloze microfoon, discolichten en een
dansvloer met de leukste disco-effecten. Willen jullie een band en/of DJ? Alles is mogelijk! Op onze dansvloer is
meer dan genoeg ruimte voor een mooie openingsdans en een goed feestje!
Foto's of leuke video's kunnen met alle gasten gedeeld worden op een groot presentatiescherm. Alles is mogelijk
qua aankleding.
Het einde...
Last but zeker not least: jullie eindigen de avond door met zijn tweeën te vertrekken in jullie eigen huwelijksbootje.
Goed om te weten:
Op 75 meter loopafstand is gratis parkeergelegenheid voor ruim 200 auto's. Er is een aangepast toilet en zowel
binnen als buiten is Knus grotendeels gelijkvloers. Knus is geschikt voor groepen van 20 tot 450 personen. Knus is
ook per OV prima te bereiken of zelfs per paardentram.
Honeymoon?
Delft is centraal gelegen en er zijn meerdere hotels in de buurt.
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ACTIVITEITEN

Toe aan wat teambuilding? Knus heeft verschillende mogelijkheden. Wij verzorgen samen met u graag de
ideale activiteit. Denk aan: klootschieten, varen, suppen, wandelingen of speurtochten door de Delftse Hout.

Er was eens.... een Oudhollands
gezelschapsspel
Klootschieten is een Oudhollands balspel, geschikt voor
jong & oud. Een drankje (klotebitter) voor de goede moed
vooraf en dan in groepjes op pad door de Delftse Hout.
Speluitleg, gebruik materialen en klote-prijsuitreiking zijn
inbegrepen.
Jullie lopen op verharde paden (zolang het niet klote gaat),
in geval van een regenbui krijgen jullie poncho’s mee. Het
Knusse klootschieten duurt ongeveer een uur en wordt
door iedereen ervaren als een leuke activiteit. Deze
activiteit is enkel te reserveren in combinatie met onze
andere groepsarrangementen.
Omdat klootschieten niet mogelijk is in het donker bieden
wij dit aan van:
Oktober tot april: 10.00 tot 16.00 uur
April tot oktober: 10.00 tot 20.00 uur
De kosten bedragen € 7,50 per persoon

8 VERGADEREN | all-in € 69 p.p.
(vanaf 10 personen)

Vergaderingen staan altijd bekend om ongezellige TL- verlichting, automatenkoffie, broodjes kaas en
een doos appels. Knus brengt hier verandering in met de Knusse Vergadering.
U krijgt een eigen ruimte binnen én uw eigen plekje op een (verwarmd) terras met overkapping, sfeervol
aan het water. U luncht à la carte en sluit af met een gezellige borrel.
Knus beschikt over allerlei faciliteiten zoals een mobiel presentatiescherm, beamer, flip-over, microfoon
met geluidssysteem en wifi. U kunt gratis parkeren (75 meter lopen) en er is een ruime fietsenstalling.
Tussen uw programma door kunt u een wandeling maken in de Delftse Hout of gebruik maken van de
waterfietsen en roeiboten (april t/m september).
Neem voor meer informatie contact op middels het contactformulier op Knus.nl of mail naar
info@knus.nl.

Een Knusse Vergadering...
9.30 uur
Inloop; uw gasten komen binnen
10.00 - 12.00. uur
Vergaderen/workshop/training, Knus zorgt voor koffie/thee en wat lekkers
12.00 - 13.00 uur
À la carte lunchen
13.00 - 13.30 uur
Tijd voor een wandeling
13.30 - 15.00 uur
Vergaderen/workshop/training
Vanaf 15.00 uur
Tijd voor de borrel!
16.30 uur
Laatste ronde en afsluiten

TOT SLOT...

Zoals u gelezen heeft, biedt Knus enorm veel mogelijkheden. Onze kracht is, naast de geweldige locatie
in de prachtige natuur, dat wij persoonlijk met u meedenken om uw feestje, bruiloft of activiteit
onvergetelijk te maken. Wij hebben jarenlange ervaring.
Alle prijzen zijn inclusief btw en gelden voor volwassenen. De vanaf-aantallen gelden voor volwassenen;
kinderen rekenen wij niet mee met deze aantallen. Voor kinderen hanteren wij een tarief van 50%.
Alle prijzen zijn all-in. Dat betekent dat ook de drankjes, waterfietsen en roeiboten, het gebruik van de
muziekinstallatie en microfoon e.d. inbegrepen is. Zo weet u waar u aan toe bent.
Annuleringsregeling
Bij het boeken kunt u kiezen voor een annuleringsregeling. Bij het tekenen van de offerte vragen wij om
een aanbetaling.
De keuken
Knus houdt graag rekening met allergieën, diëten en andere wensen. Om ons hierbij te helpen willen we
u vragen vooraf door te geven of er mensen komen met specifieke wensen.
Wij gaan graag met u in gesprek! Vul het contactformulier in op Knus.nl, dan nemen wij contact met u
op om samen met u een geweldig feest, bruiloft, evenement of vergadering vorm te geven.
Knusse groet,
Geerten Meijster & Chris van der Spek

