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Welkom bij Landgoed Rhederoord

Beste Intiem huwelijk ,

Alsjeblieft, je offerte!

Onze online-offerte planner zal je veel tijd besparen, toch vinden

wij persoonlijk contact tijdens de voorbereidingen van het

grootste belang. Dit draag bij aan een ideale aanloop naar jouw

event! 

Natuurlijk is het altijd mogelijk om telefonisch contact met ons

op te nemen of een afspraak te plannen om de locatie te

bekijken en de offerte te bespreken. 

Wij kijken uit naar je komst!

Landgoed Rhederoord

LandgoedLandgoed

RhederoordRhederoord

Team Landgoed

Rhederoord LANDGOED

RHEDEROORD

www.rhederoord.nl 

Tel. 026-4959104 

info@rhederoord.nl 

Over Landgoed Rhederoord

Dag bruidspaar, 

Wij kijken ernaar uit om er samen met jullie een fantastische dag van te maken. 

Ons bruiloftteam bestaat uit Bart-Jan, Max en Bjorna. Wij hebben natuurlijk nog een

geweldig team met mannen en vrouwen achter ons, maar met ons drie zullen jullie

het meeste contact hebben om van A tot Z jullie dag tot in de puntjes te regelen. In de

tijd tussen de allereerste offerte en jullie trouwdag blijven wij met jullie in contact

staan.



Wij proberen altijd zo snel mogelijk op jullie vragen te reageren en jullie zo goed

mogelijk te begeleiden om echt jullie droomdag te creëren. In het online offerte

systeem kunnen we jullie hele dag tot in detail plannen en een compleet draaiboek

voor jullie dag creëren. Op deze manier werken wij in dezelfde omgeving en zijn jullie

en wij ervan verzekerd dat alles goed op elkaar is afgestemd. Uiterlijk 6 weken van te

voren plannen wij met jullie een puntjes op de i gesprek om alle details voor de grote

dag te bespreken, zodat de dag precies verloopt zoals jullie voor ogen hebben!

Hebben jullie in de tussentijd vragen voor ons? Vraag maar raak! Wij zijn het

makkelijkst te bereiken via de mail. Toch liever bellen? Het handigst is dan om een

belafspraak te maken. De rest van ons team wil jullie graag helpen, maar kan niet

altijd jullie trouwvragen beantwoorden.

We gaan er alles aan doen om er een fantastische dag van te maken!



Fotos zeggen meer dan woorden
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Programma van jullie bruiloft

Zaterdag 23 May 2020

Tijden Gelegenheid Zalen Volwassenen Kinderen

14:00 - 14:30 Aanvang Rode Zaal 30

14:30 - 15:30 Ceremonie Brantsenzaal 30

15:30 - 16:00 Toost (& taart) Rode Zaal 30

16:00 - 17:30 Receptie / borrel Rode Zaal 30

17:30 - 20:00 Diner Brantsenzaal 30



Algemeen

Algemeen

Je bruiloft is misschien wel het belangrijkste feest van je leven. Voor zo’n gelegenheid laat je

niets aan het toeval over. Daarom kies je voor je bruiloft Landgoed Rhederoord. 

Wat Landgoed Rhederoord extra aantrekkelijk maakt, is dat je hier ook daadwerkelijk kunt

trouwen. Wij zijn namelijk een officiële trouwlocatie. Voor de huwelijksvoltrekking kun je zelf

kiezen uit diverse plekken, zowel binnen als buiten. 

Een groot festijn of juist lekker intiem?  Wij hebben er de geschikte ruimte voor. Daarbij zorgen

onze chef en zijn team voor de perfecte culinaire invulling.  Met hartige hapjes, een prachtig

diner en de mooiste wijnen... Jij zegt het maar.   Het is tenslotte jóuw feest.

Einde algemeen



Aanvang

30 Volwassenen

kinderen
Rode Zaal

Staand +

zithoek(en)
50 personen

AANTAL PERSONEN ZALEN OPSTELLING CAPACITEIT (MAX)

Aanvang

Jullie gasten worden ontvangen bij de receptie van Landgoed Rhederoord waar ze

doorverwezen worden naar de plek waar ze van een kopje koffie of thee en iets lekkers

kunnen genieten.

Jullie gasten wachten in spanning op jullie komst... en vervolgens verschijnen jullie in

jullie trouwauto vanachter de eeuwenoude bomen. Enthousiast worden jullie

opgevangen door familie en vrienden, jullie gaan een onvergetelijke huwelijksdag

tegemoet!

14:00

Ontvangst met koffie/thee met brownie

Ontvangst met koffie en thee en iets lekkers

14:00

Einde Aanvang14:30



Ceremonie

30 Volwassenen

kinderen Brantsenzaal Theater 100 personen

AANTAL PERSONEN
ZALEN OPSTELLING

CAPACITEIT

(MAX)

Ceremonie

Het is zo ver! Jullie gasten nemen plaats in de Brantsenzaal of (indien gewenst) bij mooi

weer lekker buiten. 

Jullie lievelingsnummer wordt ingezet en vervolgens maken jullie onder luid applaus van

jullie gasten een magisch entree via de bordesdeuren. Jullie nemen plaats bij de

ambtenaar van de burgerlijke stand en zal zij jullie in de echt verbinden.

AmbtenaarAmbtenaar

Het inplannen van de ambtenaar dienen jullie zelf te regelen via Gemeente Rheden (Tel.

026-4976911). Let op: OOK als jullie een eigen babs (Buitengewoon Ambtenaar

Burgerlijke Stand) hebben, dienen jullie nog altijd contact op te nemen met de gemeente

om officieel te kunnen trouwen.

Tijdens een persoonlijke gesprek bespreken we de ceremonieopstelling. Er zijn diverse

mogelijkheden t.a.v. plekken waar de ceremonie plaats kan vinden. Ook is het mogelijk

om witte stoeltjes bij ons te huren.

14:30

Einde Ceremonie15:30



Toost (& taart)

30 Volwassenen

kinderen
Rode Zaal

Staand +

zithoek(en)
50 personen

AANTAL PERSONEN ZALEN OPSTELLING CAPACITEIT (MAX)

Toost (& taart)

Direct na de ceremonie wordt het glas geheven en feestelijk geproost op jullie zojuist

voltrokken huwelijk! Vaak wordt hier ook het moment gekozen om de taart aan te

snijden.

15:30

Cava

Planas Albareda, Spanje. Fruitige Cava met een fijne mousse, rond smaakpalet. Tonen van

fruit en een verfrissend zuurtje.

15:30

Vorkjesgeld bruidstaart

Een feestelijke taart die u geheel naar eigen smaak kunt samenstellen met uw favoriete

bakker. Houdt u er wel rekening mee dat de taart op tijd bezorgd wordt bij ons op het

landgoed? Wij rekenen alleen € 1,75 "vorkjesgeld" voor het gebruik van servies, aansnijden,

uitserveren etc.

 

15:30

Einde Toost (& taart)16:00



Receptie / borrel

30 Volwassenen

kinderen
Rode Zaal

Staand +

zithoek(en)
50 personen

AANTAL PERSONEN ZALEN OPSTELLING CAPACITEIT (MAX)

Receptie / borrel

Na de proost kunnen uw gasten uiteraard naar believen nog andere drankjes nuttigen

met keuze uit wijn, fris, vruchtensap, water, binnenlands gedistilleerd en bier. 

Voor de culinaire invulling van uw receptie of borrel is het tevens mogelijk om ons

diverse luxe hapjes te laten serveren vanaf plateau. Maar ook schaaltjes met

bijvoorbeeld gemarineerde olijven en notenmelange behoren tot de mogelijkheden.

Genieten van het uitzicht, de sfeer, de gezelligheid en vooral elkaar!

16:00

DrankafkoopDrankafkoop

Swinckels tapbier, wijn, fris, vruchtensap, koffie en thee

Huishapjes op plateau 3 st. p.p.

Voor de culinaire invulling van uw receptie of avondfeest serveren wij vanaf plateau diverse

luxe hapjes waarbij een keuze gemaakt kan worden uit onderstaande (€ 1,50 per item):

- Krokant bakje met een mousse van gerookte zalm

- Krokant bakje met een rilette van makreel en augurk

- Krokant bakje met een smeuïge paté van tamme eend met truffelmayonaise - Krokant bakje

met Coppa di Parma en een sherrydressing

16:00



- Soesje gevuld met geitenkaas, honing en bieslook

- Krokant bakje met ossenworst, ui en mosterdmayonaise

- Warm korstdeeghapje met paddenstoelen

- Biologische kalfsbitterbal

Geeft u geen keuze door dan zal de chef de invulling zelf bepalen.

Mix van nootjes en olijven

Onze huisgemarineerde zoete olijven gemixt met heerlijke nootjes. Heerlijk voor bij de borrel. 

16:00

Einde Receptie / borrel17:30



Diner

30 Volwassenen

kinderen Brantsenzaal Lange tafel(s) 100 personen

AANTAL PERSONEN
ZALEN OPSTELLING

CAPACITEIT

(MAX)

Diner

Rond 17.30 uur nodigen wij u uit aan tafel in de Brantsenzaal, of bij mooi weer buiten

waar een prachtige dinersetting gereedstaat.

Daar wij in onze landgoedkeuken werken met biologische en streekeigen producten van

onze favoriete leveranciers, kunnen jullie zeker een smakelijk menu verwachten! 

Jullie hebben de mogelijkheid om te kiezen uit een uitgeserveerd diner, een barbecue,

een walking-dinner of shared dining. Uiteraard is een combinatie ook mogelijk. 

Ongeveer 6 weken voorafgaand aan het huwelijk kunt u met de chef-kok het menu

doorspreken, zodat het geheel naar uw wens is!

KinderenKinderen

- Kinderen van 3 t/m 11 jaar serveren wij een kindermenu, of zij eten voor de helft van

de

prijs mee met het dinermenu voor de volwassenen. 

- Kinderen onder de 2 jaar zien wij als baby's (tellen wij niet mee voor het diner, tenzij

anders aangegeven)

- Kinderen vanaf 12 jaar en ouder rekenen wij als volwassenen voor het diner

Mocht een kind boven de 12 jaar toch een kindermenu wensen, geef dit dan even aan.

DieetwensenDieetwensen

Graag uiterlijk 1 week van tevoren vernemen wij de dieetwensen en allergieën van jullie

gasten. Graag aangeven bij de vragen-sectie in deze offerte planner.

17:30



Bij het diner worden passende (huis)wijnen geschonken, waters op tafel geplaatst en

schenken wij uiteraard dranken naar keuze.

DrankafkoopDrankafkoop

Swinckels tapbier, wijn, fris, vruchtensap, koffie en thee

Daar wij in onze landgoedkeuken werken met biologische en streekeigen producten van

onze favoriete leveranciers, kun je zeker een smakelijk menu verwachten! Voor ieder

jaargetijde hebben we alvast een voorbeeldmenu samengesteld, om een idee te krijgen

van de stijl van onze keuken: 

Januari-maart:Januari-maart:

* Groene linzensalade met wildzwijnsham, een wafel van rode biet, pompoen en frisse

groenten

* In zijn geheel gebraden runderentrecôte met tijm, rozemarijn en knoflook geserveerd

met een jus van sjalotjes en paddenstoelen

* Tarte tatin van appel met appel-kaneelijs 

April-juni:April-juni:

* Bulgursalade met frisse lentegroenten, geitenkaas en ambachtelijk gerookte zalm met

een kruidenolie

* Krokant gebakken en gelakte tamme eendenborst met een jus van citrus en laurier

* Crème brûlée van vanille met een bramentaartje en sorbet van pure chocolade 

Juli-september:Juli-september:

* Gebakken zeebrasem met een risotto met doperwten, rucola en sherrytomaatjes en

17:30

3-gangen diner - Seizoensgebonden3-gangen diner - Seizoensgebonden



* Gebakken zeebrasem met een risotto met doperwten, rucola en sherrytomaatjes en

een schuim van basilicum

* Combinatie van kalfssukade en kalfshaas geserveerd met een met tuinkruiden verrijkte

geurige kalfsjus

* Verse aardbeien met een crème van mascarpone, eiwitschuim en sorbetijs van

seizoensfruit 

Oktober-december:Oktober-december:

* Dungesneden kabeljauw met kerrie en zeewier, suikersla, een crème van wakamé en

een dille olie

* Gebraad van hertenbiefstuk met een jus van VOC kruiden en een vleugje chocolade

* In witte wijn gepocheerde peer met een sabayon van Prosecco en vanille-ijs 

Ongeveer 6 weken voorafgaand aan het event kunnen jullie met de chef-kok het menu

doorspreken, zodat het geheel naar wens is! 

Kinderen t/m 11 jaar eten voor de helft van de prijs mee met het menu.  

Eventuele vegetarische gasten of dieetwensen vernemen wij graag uiterlijk 2 werkdagen

voorafgaand aan het diner, zodat het keukenteam hiervoor een passend alternatief kan

bereiden.

Einde Diner20:00



  AlgemeenAlgemeen  
 Huur zalen Landgoed Rhederoord 1.750,00 euro  

14:0014:00 AanvangAanvang  30 volwassenen30 volwassenen

 Rode Zaal  

14:00 Ontvangst met koffie/thee met brownie 142,50 euro 30 volwassenen

14:3014:30 CeremonieCeremonie  30 volwassenen30 volwassenen

 Brantsenzaal  

15:3015:30 Toost (& taart)Toost (& taart)  30 volwassenen30 volwassenen

 Rode Zaal  

15:30 Cava 208,50 euro 30 volwassenen

15:30 Vorkjesgeld bruidstaart 52,50 euro 30 volwassenen

16:0016:00 Receptie / borrelReceptie / borrel  30 volwassenen30 volwassenen

 Rode Zaal  

 Swinckels tapbier, wijn, fris, vruchtensap,

koffie en thee

303,75 euro 30 volwassenen

16:00 Huishapjes op plateau 3 st. p.p. 135,00 euro 30 volwassenen

16:00 Mix van nootjes en olijven 60,00 euro 30 volwassenen

17:3017:30 DinerDiner  30 volwassenen30 volwassenen

 Brantsenzaal  

 Swinckels tapbier, wijn, fris, vruchtensap,

koffie en thee

506,25 euro 30 volwassenen

Offerte & draaiboek van Intiem huwelijk voor 23-05-2020

Offerte

1.750,00 euro1.750,00 euro

142,50 euro142,50 euro

0,00 euro0,00 euro

261,00 euro261,00 euro

498,75 euro498,75 euro



17:30 3-gangen diner - Seizoensgebonden 1.275,00 euro 30 volwassenen

Totaal Landgoed RhederoordTotaal Landgoed Rhederoord   

Algemeen voorwaarden & belangrijk informatie

Algemene voorwaarden en huishoudelijke mededelingen van conferentiehotel LandgoedAlgemene voorwaarden en huishoudelijke mededelingen van conferentiehotel Landgoed
Rhederoord BV behorend als aanvulling op uniforme Voorwaarden voor de Horeca (UVH) welkeRhederoord BV behorend als aanvulling op uniforme Voorwaarden voor de Horeca (UVH) welke
van toepassing zijn voor Conferentiehotel Landgoed Rhederoord BV. De meest recente versievan toepassing zijn voor Conferentiehotel Landgoed Rhederoord BV. De meest recente versie
van de Uniforme Voorwaarden voor de Horeca zijn als PDF te downloaden via de volgendevan de Uniforme Voorwaarden voor de Horeca zijn als PDF te downloaden via de volgende
link: link: http://www.khn.nl/algemene-voorwaarden-en-uvhhttp://www.khn.nl/algemene-voorwaarden-en-uvh. Middels ondertekening van deze. Middels ondertekening van deze
overeenkomst verklaart de opdrachtgever een exemplaar van de UVH en de aanvullendeovereenkomst verklaart de opdrachtgever een exemplaar van de UVH en de aanvullende
voorwaarden van Conferentiehotel Landgoed Rhederoord te hebben ontvangen. Aanvullendevoorwaarden van Conferentiehotel Landgoed Rhederoord te hebben ontvangen. Aanvullende
voorwaarden:voorwaarden:
1.      Op al onze leveringen en diensten zijn de Uniforme Voorwaarden Horeca (UVH) van toepassing. Deze
voorwaarden zijn
         gedeponeerd bij de Arrondissementsrechtbank en de Kamer van Koophandel te ’s Gravenhage en op
verzoek onverwijld en kosteloos op te vragen.
2.       Roken is verboden op alle hotelkamers en in de overige verblijfsruimtes.
3.       Huisdieren op de hotelkamers zijn niet toegestaan.
4.       Het afsteken van vuurwerk is verboden, met uitzondering van sterretjes. Buiten het pand zijn deze
toegestaan mits er een emmer water aanwezig is. Bij overtreding hiervan
          zal Rhederoord een boete van EURO 1.500,-- in rekening brengen.
5.       Outdoor evenementen worden begeleid door (één van de) medewerkers van Rhederoord, zij geven
instructie m.b.t. veiligheid. Rhederoord aanvaardt geen
          verantwoordelijkheid voor eventuele schade.
6.       In naleving van de Wet Geluidshinder, mede als uit respect voor de natuur in de omgeving, zijn wij
genoodzaakt een sluitingstijd in te stellen om 00.30 uur, ongeacht of de
          partij binnen of buiten plaatsvindt.
7.       Bij versterkte muziek dienen de aanwijzingen van de Maître d’ hotel of de bedrijfsleider opgevolgd te
worden.
8.       Het is uitdrukkelijk niet toegestaan geluk ballonnen en/of lampions op te laten. Het oplaten van gewone
ballonnen is toegestaan op voorwaarde dat deze biologisch
          afbreekbaar zijn.
9.       Kamerbezetting en tafelschikkingen gebeuren in overleg met Landgoed  Rhederoord.
10.     Het gebruik van onder andere rozenblaadjes, confetti, schuimkanonnen, slingers en rijst is niet
toegestaan. Gelieve versieringen en overige materialen zelf retour te nemen.
          Houdt u zich hier niet aan dan brengen wij u EURO 350,-- schoonmaak-/verwijderkosten in rekening. 
11.     Bij overnachtingen zijn wij verplicht uw gegevens in een gastenlijst te verwerken, hiertoe dient u uiterlijk 1
dag voor aankomst een gastenlijst te mailen.
12.     Rhederoord is gelegen in een natuurgebied, de maximumsnelheid op het terrein is 20 km. per uur.
13.    Aanbetaling - bij bruiloften of partijen is de gast gehouden een aanbetaling te doen van 25% van de totale
reserveringswaarde bij opdracht. 8 weken voorafgaand aan uw
         reservering ontvangt u van ons een aanbetalingsfactuur van 50% van de reserveringswaarde. Dit bedrag

1.781,25 euro1.781,25 euro

SubtotaalSubtotaal   4.433,50 euro4.433,50 euro

4.433,50 euro4.433,50 euro

http://www.khn.nl/algemene-voorwaarden-en-uvh


dient 6 weken voor aanvang van de bruiloft of bijeenkomst aan ons
         overgemaakt te zijn.
14.     Genoemde prijzen en tarieven hebben een geldigheidsduur van een jaar. Hierna heeft Landgoed
Rhederoord het recht de prijzen en tarieven te herzien.
15.     Mondeling overeengekomen afspraken zijn in de reservering verwerkt, wijzigingen in- of annulering
hiervan (aantallen, vervallen items of toevoegingen) dienen uiterlijk 48
          uur voor aanvang schriftelijk en ondertekend te worden doorgegeven. Veranderingen binnen 48 uur voor
aanvang niet meer in mindering gebracht op de factuur.
16.    Indien het aantal gasten binnen 3 maanden voor aanvang evenement verminderd wordt met 10% of meer
van de in de door de gaat ondertekende offerte beschreven
         aantallen, zijn wij genoodzaakt de eindfactuur zodanig te verhogen dat de omzet in de getekende
offerte inclusief begrootte kosten voor food en beverage welke in de
         getekende offerte zijn beschreven wordt gehaald.
17.    Op al onze reserveringen zijn de Uniforme Voorwaarden voor de Horeca van toepassing en gelden de
volgende annuleringsvoorwaarden:
         Meer dan 6 maanden voor de reserveringsdatum                    Geen annuleringskosten 
         Meer dan 3 maanden voor de reserveringsdatum                    15% van de reserveringswaarde 
         Meer dan 2 maanden voor de reserveringsdatum                    35% van de reserveringswaarde
         Meer dan 1 maanden voor de reserveringsdatum                    60% van de reserveringswaarde
         Meer dan 14 dagen voor de reserveringsdatum                       85% van de reserveringswaarde
         Minder dan 14 dagen voor de reserveringsdatum                    100% van de reserveringswaarde
18.    Bij studentenfeesten hanteren wij de volgende additionele voorwaarden:
De zaal is 2 uur van tevoren vrij voor opbouw van apparatuur en decoratie, dezelfde nacht dient dit weer
verwijderd te worden. Eventuele decoratie dient door Rhederoord goedgekeurd te worden alvorens het wordt
aangebracht in de verschillende zalen.
De eventuele schade die wordt aangebracht aan pand, interieur of directe omgeving, zal door uw vereniging in
zijn geheel vergoed worden. Er dient hiervoor een borg van EURO 2500,-- betaald te worden. 
Het is verboden om vuurwerk, sterretjes, confettikanonnen, waterpistolen etc. te gebruiken. Indien dit wel
gebeurt zullen wij schoonmaakkosten à EURO 350,-- in rekening brengen bovenop de gestelde boete voor
afsteken van vuurwerk genoemd in artikel 4.
Hotelkamers zullen wij voor vertrek checken samen met een contactpersoon van de organisatie.
Uiterlijk twee weken voor aanvang van uw feest ontvangen wij naast de EURO 2500,-- borg ook het volledige
offertebedrag waarvoor is getekend inclusief de eventuele aanpassingen. 
U dient professionele beveiliging in te huren (uitgaande van een feest van 100-200 personen zijn dit 2
beveiligers, boven de 200 personen zijn dit 3 beveiligers). Van tevoren vernemen wij welk bedrijf u heeft
ingehuurd, zodat wij desgewenst contact met hen op kunnen nemen. Feesten tot 100 personen; beveiliging al
dan niet nodig in overleg met Landgoed Rhederoord. De beveiliging draagt tevens zorg voor het voorkomen van
overlast in de directe omgeving van onze locatie.
Bij wangedrag is Landgoed Rhederoord gerechtigd een schenkstop in te gelasten, of het feest - tijdelijk dan wel
volledig - stil te leggen. Dit uiteraard in overeenstemming met de mate van wangedrag. 
Wij schenken in plastic glazen tijdens het feest. Mocht een diner geserveerd worden, dan zullen wij tijdens het
diner in glas schenken. Wanneer afgesproken wordt wel in glas te schenken zullen wij bij wangedrag (gooien en
veelvuldig laten vallen) overgaan op plastic.
Landgoed Rhederoord beschikt over een 24-uurs vergunning. In overleg met uw vereniging zal er een eindtijd
worden afgesproken.
Bij overtreding van de wettelijke geluidsnormen zal de boete door uw vereniging worden voldaan. De wettelijke
norm is max. 85 dB(A).
Bij diefstal van drank of andere zaken tijdens of na afloop van het feest, worden bovenop de verkoopkosten ook
een boetebedrag van EURO 50,-- per incident van de borg afgetrokken.
Indien een van uw gasten overgeeft en dit niet netjes door de betreffende persoon of iemand anders van uw
vereniging wordt opgeruimd, zullen wij per incident EURO 150 in rekening brengen.
19.     In de maanden april t/m oktober zal voor huwelijken op de vrijdagen een minimum omzet van Euro
9.000,-- en voor de zaterdagen een minimum omzet van Euro 10.000,--
          worden berekend



20.     Wanneer u in het Landhuis Rhederoord een avondfeest wenst te houden bent u gehouden minimaal 10
kamers in het landhuis af te nemen voor die avond en nacht.
21.     Indien u het Landhuis Rhederoord exclusief afhuurt dan is deze reservering inclusief 17 hotelkamers
inclusief ontbijt, exclusief verblijfsbijdrage. Uitdrukkelijk wordt vermeld
          dat reservering ziet op exclusief gebruik van het Landhuis en niet van het Landgoed en andere opstallen.
22.      Uiterlijk één week voor aanvang van het evenement dient het definitieve aantal personen te worden
doorgegeven. Het opgegeven aantal zal in rekening worden gebracht.
          Dit definitieve aantal personen mag een maximaal verschil van 10% bedragen ten opzichte van het
opgegeven aantal op het moment van reserveren.
23.     Conferentiehotel Landgoed Rhederoord BV berekent additioneel per factuur € 7,50 inclusief BTW aan
administratiekosten.
24.     Landgoed Rhederoord is trots het Golden Green Key certificaat te hebben behaald. Hiermee voldoet het
aan de strengste criteria, opgezet door dit eco-label.
25.     De prijzen genoemd in de offerte zijn inclusief BTW. 


