
SCHITTERENDE ERFGOEDPARELS VOOR SPRAAKMAKENDE 
EVENEMENTEN TOT 1.000 PERSONEN



OVER ONZE ERFGOEDPARELS 

Muntgebouw Utrecht en Mariënhof Amersfoort 
zijn spraakmakende evenementenlocaties in 
Midden-Nederland. Geschiedenis gaat hier 
hand in hand met vooraanstaande service, 
awardwinning concepten en warme gastvrijheid.

Na jarenlange doorontwikkeling van onze 
locaties en concepten zijn wij klaar om de 
evenementenmarkt te veroveren en de meest 
exclusieve evenenementen voor u te faciliteren 
tot maarliefst 1.000 personen. 

Onze locaties kennen korte lijnen en dezelfde 
werkwijze. U kunt dus van beide locaties 
dezelfde service, gastvrijheid en kwaliteit 
verwachten.

DAAROM ONZE LOCATIES 

erfgoedlocaties met een verhaal

gastvrijheid, service & catering op 
hoog niveau 

awardwinning, hoge kwaliteit

ERVARING  

Onze manier van werken heeft ons mooie 
waarderingen opgeleverd. Inmiddels hebben wij 
diverse nominaties en awards op onze naam staan. 

Zo werd enkel in de afgelopen twee jaar de 
Mariënhof uitgeroepen tot beste trouwlocatie van 
Nederland, behaalde het Muntgebouw een mooie  
tweede plaats bij de Nationale Meeting Awards en 
zijn we met onze wijnbar Zuster Margaux twee jaar 
op rij genomineerd voor Winebar of the Year. 

MOGELIJKHEDEN 

Door de veelzijdigheid en capaciteit bieden onze 
locaties voor elk event de juiste sfeer en ruimte. 
Onze locaties zijn geschikt voor kleine en grote 
gezelschappen, binnen en buiten, intiem en groots.  

Voor ons is ieder evenement uniek. Eten, drinken, 
licht, geluid, decor, entertainment, vervoer, 
wij adviseren graag. Van DJ tot band, van 
champagnemeisje tot oesterman en van 
photobooth tot thema aankleding. Wij kunnen alles 
regelen en u een totaalconcept bieden.



SERVICE 
Door onze jarenlange ervaring in de hospitalitybranche 
weten we als geen ander waar een goede 
evenementenlocatie aan moet voldoen. 

U en uw gasten staan centraal en samen creëren we 
iets speciaals. We delen graag onze kennis en ideeën 
en kunnen een deel van de organisatie verzorgen óf de 
totale regie in handen nemen. 

Tijdens het off ertetraject heeft u één vaste en ervaren 
contactpersoon, van voortraject tot en met evaluatie. 

Kwaliteit is bij ons te proeven. Onze chef-kok en zijn brigade 
zorgen voor een hoogstaand culinair product voor onze gasten. 

Dankzij onze wijnbar Zuster Margaux hebben we ook de kennis in 
huis om onze gasten van de heerlijkste wijnen te voorzien. 

Ons team, met een passie voor gastvrijheid, zorgt dat u uw thuis 
voelt. Bij ons is oprechte aandacht vanzelfsprekend. 
Verrassen, verbinden en verzorgen vertalen we in bijzondere 
gastvrijheidsconcepten en uitmuntende service.

MUNTGEBOUW UTRECHT 
LETTERLIJK EEN LOCATIE VAN WAARDE 
Muntgebouw Utrecht is een monumentaal pand met karakter en meer dan 100 
jaar oud. Het pand is gevestigd in het monumentale en volledig gerestaureerde 
pand van de Rijks Munt. Ondanks de huidige moderne uitstraling is de 
authentieke charme bewaard gebleven. Uniek gegeven is dat op deze plek, als 
enige in Europa, de europroductie zichtbaar is. De locatie is dus letterlijk en 
fi guurlijk een locatie van waarde. 

EVENEMENTENLOCATIE VOOR TOTAAL 1.000 GASTEN
Het Muntgebouw is in de afgelopen jaren in capaciteit verdriedubbeld. Inmiddels 
kent deze locatie maarliefst 27 ruimtes, waarvan zes grote zalen. Daarnaast 
beschikt het Muntgebouw over een bijzondere binnenplaats, waar zich een 
grote geldkluis onder bevindt. U kunt dus zelfs borrelen op één van de grootste 
geldkluizen van Europa!  

Wanneer u onze locatie in zijn geheel afhuurt, kunt u maar liefst 1.000 gasten 
verwelkomen.

CENTRAAL GELEGEN EVENEMENTENLOCATIE
De locatie ligt op steenworp afstand van de Jaarbeurs, maar toch in de luwte 
van de rijke historische omgeving met haar prachtige grachten en statige 
herenpanden in de wijk Lombok. 

De locatie ligt vlak gelegen naast de snelweg en gasten parkeren gemakkelijk bij 
de Jaarbeurs of in de wijk. Ook vanaf Utrecht CS bent u binnen enkele minuten 
in het Muntgebouw gearriveerd. 

‘‘ Vanaf het eerste telefonisch contact voelt het team van het Muntgebouw aan als een warm bad. 

Behulpzaam accuraat, kundig en bovenal gastvrij. De ruimtes zijn prachtig en stralen oude grandeur in 

combinatie met de strakke glasgevel van de Eerste Slagruimte. ‘ ‘   Glenn Martens - COR  EVENTS



PRACHTIGE EVENEMENTENLOCATIE  
Mariënhof Amersfoort is een stadsklooster met hart en ziel. Deze monumentale 
evenementenlocatie heeft karakter en vele mogelijkheden voor uw evenement. 
Wij bieden ervaren adviseurs die u meenemen en ondersteunen in het gehele 
traject.

Als de muren van ons stadsklooster konden spreken zouden hun verhalen u 
meenemen naar de rijke geschiedenis van het pand. De eerste stenen van het 
klooster werden ruim 500 jaar geleden gelegd en sindsdien heeft het pand vele 
functies gediend. Dit merkt u direct wanneer u binnenstapt en maakt haar tot 
een evenementenlocatie met karakter en een verhaal.

Wij bieden u 10 ruimtes met elk een eigen karakter en grootte. Voor elk 
evenement kunnen we de juiste setting bieden. 

EVENEMENTENLOCATIE VOOR TOTAAL 700 GASTEN
De Mariënhof kent verschillende entrees en het gebouw ligt te midden van 
prachtige kloostertuinen. De achterzijde van het klooster ligt aan de singel, 
waardoor vervoer per boot dus mogelijk is. Een unieke beleving! Wanneer u onze 
locatie in zijn geheel afhuurt, kunt u maar liefst 700 gasten verwelkomen.

CENTRAAL GELEGEN EVENEMENTENLOCATIE
De Mariënhof is perfect bereikbaar met auto en openbaar vervoer. Parkeer in 
parkeergarage Koestraat (op steenworp afstand) of stap uit bij de bushalte voor 
de deur.

MARIËNHOF AMERSFOORT

‘‘De Mariënhof is echt een aanrader en we hebben genoten van de verschillende ruimtes. Complimenten 

voor de kwaliteit van  eten en we werden door het personeel echt ontzorgd! We hebben een topavond gehad 

en de Mariënhof is zeker een aanrader.’’     - Alex Koning



CONTACT 
ERVAAR HET ZELF 
We willen graag een onvergetelijke 
indruk achter laten. Kom snel langs 
in één van onze goedbewaarde 
erfgoedparels en laat u verrassen. 
Neem voor alle informatie en/of het 
inplannen een rondleiding gerust 
contact met ons op. 

Muntgebouw Utrecht 
Leidseweg 90
3543 BG Utrecht
030 291 04 33
zaalverhuur@muntgebouw-utrecht.nl

Mariënhof Amersfoort 
Kleine Haag 2
3811 HE Amersfoort
033 463 29 79
zaalverhuur@marienhof.nl 


