
Monumentaal stadsklooster met hart en ziel

Trouwen in
Mariënhof Amersfoort



TROUWEN OP EEN BUITENGEWONE LOCATIE

Wat leuk dat jullie gaan trouwen, gefeliciteerd! Laat ons jullie in 

deze brochure meenemen in de wereld van de Mariënhof met 

haar bijzondere verhaal en ambiance in combinatie met onze 

gastvrijheid en sympathieke service.

DE MARIËNHOF
Ons eeuwenoude klooster van maar liefst 500 jaar oud is met 

haar sprookjesachtige kloostertuinen, romantische binnenplaats 

en tien meter hoge trouwzaal een locatie met karakter. 

Mariënhof staat voor vele sfeervolle ruimtes en eindeloze 

mogelijkheden en is de perfecte locatie om alle bijzondere 

momenten op één plek te vieren. 

De Mariënhof heeft met haar rijke historie vele doelen gediend. 

Het pand diende in 1479 als nonnenklooster en huisvesting 

aan Augustijner monniken. Vanaf 1611 werd het klooster 

een burgerweeshuis. Oud en nieuw komen nu op bijzondere 

wijze samen; direct bij binnenkomst ervaren jullie de sfeer van 

vroeger en ontdekken jullie de knipogen naar het heden door 

de eigentijdse kunstcollectie, moderne techniek en sfeervolle 

ledverlichting in de kloostergangen.

De Mariënhof is winnaar van de Dutch Wedding Awards 

’Beste trouwlocatie van Nederland 2016/2017’!

ONDERSCHEIDENDE SERVICE

Ons team bestaat uit gedreven, jonge en enthousiaste mensen 

die met hun ruime ervaring precies weten waar een goede 

bruiloft en trouwlocatie aan moet voldoen. Bijzondere service op 

hoog niveau zit daarom ook volledig in onze genen! 

Ons team is constant op zoek naar nieuwe ideeën en concepten 

om unieke onderdelen aan jullie bruiloft toe te kunnen voegen. 

Voorbeelden van onze gecreëerde concepten zijn de 

ballonnengang in de kloostergangen met jullie foto’s én onze 

gepersonaliseerde gerechten. Persoonlijker kan niet! 

BINNEN EN BUITEN LOCATIE IN ELK SEIZOEN 

De Mariënhof is een sfeervolle locatie om zowel binnen als 

buiten te trouwen en is mooi in elk seizoen! Wij hebben twee 

verschillende tuinen met elk een eigen karakter. Ook binnen 

bieden wij een scala aan mogelijkheden met onze 10 meter 

hoge Singelzaal met glas in lood ramen en de authentieke 

Kloosterkamers.

Trouwen in de winter? Een aanrader! Knapperende vuurkorven, 

marshmallows, glühwein, knusse plekjes, wollige dekens en 

kaarsjes… Het klooster zorgt voor een intieme en warme setting! 

“Ons huwelijk was een dag om nooit     

  te vergeten! De organisatie was        

  top en het personeel geweldig,        

  van manager tot aan bediening!         

  Prachtige locatie waar iedereen        

  heeft genoten van de gastvrijheid.”

  Yvonne & Michiel 



BIJZONDERE GASTVRIJHEID 

Wat ons kenmerkt is onze manier van service verlenen. 

Onze exclusieve wijze van bediening en bijzondere wijze 

van presenteren dragen bij aan de ultieme beleving die wij 

jullie bieden. Onze bediening werkt in een moderne outfi t 

en serveert gerechten vanaf speciale plateaus of middels 

ludieke materialen. Zo serveren wij onze wijnen vanuit 

speciale ‘winebelts’. 

Wij bieden jullie en jullie gasten warme gastvrijheid. Onze 

gasten het naar hun zin maken, te verrassen, verzorgen en 

verbinden is onze drijfveer.

ETEN & DRINKEN 

Waar vroeger onze keuken dienst deed voor twee restaurants met Michelinster, wordt deze 

nu gebruikt door onze ervaren chef-kok en zijn brigade. Onze chef-kok werkt enkel met 

verse producten en is uiterst creatief. Hij denkt mee over de invulling, kan alles realiseren en 

presenteert zijn gerechten altijd op bijzondere wijze. 

BEGELEIDING

Vanaf de eerste dag werken jullie met onze vaste en ervaren weddingplanner Astrid de Boer, 

van voortraject tot en met evaluatie. Zij kan een deel van jullie bruiloft verzorgen of de gehele 

regie in handen nemen. Ons team denkt graag mee over de perfecte invulling die bij jullie 

past.

‘’Iedereen was enorm onder 

  de indruk van de locatie, 

  maar ook van alle mensen 

  van de Mariënhof die ervoor 

  hebben gezorgd dat 

  niemand iets te kort kwam. 

  Wij als bruidspaar hoefden    

  alleen maar te genieten 

  van de dag. Na onze bruiloft 

  stroomden de complimen-

  ten binnen.”

  Arjan Vlasblom

Weddingplanner Astrid de Boer
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CEREMONIE 

Bij de Mariënhof kan zowel de ceremonie van het 

burgerlijk- als het kerkelijk huwelijk plaatsvinden. Uniek 

in de omgeving! Perfecte ruimtes voor de ceremonie 

zijn de prachtige Singelzaal (kerkkapel), de authentieke 

Kloosterkamers of de zonnige tuinen. De Mariënhof is 

een offi  ciële trouwlocatie van de gemeente Amersfoort. 

Jullie hoeven alleen nog maar de trouwambtenaar bij hen 

vast te leggen. 

“De service in de Mariënhof op onze trouwdag was 

lovenswaardig! Uitermate gastvrij, professioneel en met 

oog voor de kleine, maar ò zo belangrijke details.”

Jasper en Ãva 

BEST WEDDING DEAL ARRANGEMENT

Voor jullie bruiloft hebben wij een speciaal all-in arrangement 

samengesteld voor slechts € 6.000,00. Het arrangement bestaat uit 

een ontvangst, ceremonie, toost, borrel en diner voor maximaal 25 

personen en een spetterende feestavond voor 100 personen. Deze 

aanbieding is het gehele jaar door te reserveren met uitzondering 

van vrijdag en zaterdag in de periode van mei t/m september.

15.00 uur Ontvangst gasten met koffi  e, thee en iets zoets
15.30 uur Huwelijksceremonie in Kloosterkamer of Tuinkamer
16.15 uur Toost met cava en bruidstaart van onze patissier 
16.30 uur Borrel met onbeperkt dranken uit ons    
 assortiment, tafelgarnituur en amuselolly’s
18.00 uur Aanvang buff et of BBQ vers bereid door onze 
 chef-kok (uiteraard zijn er meer mogelijkheden)  
20.30 uur Spetterende feestavond met onbeperkt dranken 
 uit ons assortiment, borrelhappen en een afsluiter

00.30 uur  Vertrek van het bruidspaar en de gasten

Als jullie meer gasten verwachten berekenen wij een toeslag per 

persoon:

Toeslag per extra daggast:   € 85,-

Toeslag per extra avondgast:   € 28,-

BEST WEDDING DEAL ARRANGEMENT:

All-in trouwen in de Mariënhof voor € 6.000,-

Op hoogseizoen dagen hanteren wij een omzetgarantie. 

Vraag Astrid naar meer informatie. 

Foto: Tweemetervijf fotografi e 



TOOST ARRANGEMENT

ONTVANGST MET KOFFIE, THEE EN IETS ZOETS € 4,75 P.P.
TOOST MET BRUIDSTAART  € 12,50 P.P.

Na de ceremonie serveren wij een feestelijk glas cava of een 

alcoholvrij alternatief. Samen snijden jullie de bruidstaart 

aan. De taart is van onze patissier Joey Mercuur of partner 

BUUF in de Serre. In overleg stellen jullie de taart samen. 

Er zijn vele mogelijkheden als het gaat om grootte, uitstraling 

en smaak.

TOOST MET EIGEN BRUIDSTAART € 7,50 P.P.

Uiteraard is het mogelijk om de bruidstaart zelf te verzorgen. 

Wij regelen het servies en serveren jullie gasten een 

feestelijk glas cava of een alcoholvrij alternatief. 

BORRELARRANGEMENT

APERITIEF
30 MINUTEN  € 7,50 P.P.

Voorafgaand aan het diner serveren wij dranken uit ons 

drankassortiment (bier, huiswijn frisdrank en vruchtensap). 

Op de diverse statafels plaatsen wij een assortiment luxe 

gezouten noten. 

BORRELARRANGEMENT  
1,5 UUR € 15,50 P.P.

Wij gaan rond met luxe borrelhappen ( 2 p.p.), op de diverse 

statafels plaatsen wij huisgemarineerde olijven en een 

assortiment luxe gezouten noten. Wij serveren vanuit de bar   

en vanuit onze wine-belts anderhalf uur dranken uit ons 

drankassortiment (bier, huiswijn, frisdrank en vruchtensap).

DINER

DINERARRANGEMENT 

De mogelijkheden zijn eindeloos! Een walking dinner waarbij 

kleine gerechtjes worden uitgelopen. Een sitting dinner van 

2-, 3- of 4-gangen met eventueel bijpassende wijnen, maar 

ook diverse buff etten of een BBQ in onze binnentuin. 

Wij denken graag mee met jullie wensen!

VANAF PRIJZEN

Gangen diner  € 31,50 p.p.            Walking dinner € 39,50 p.p.

BBQ                  € 36,75 p.p.            Sharing dinner  € 38,50 p.p.

Buff et               € 36,25 p.p         Profi el- gangendiner (op maat)

FEESTAVOND 

FEESTAVONDARRANGEMENT I 
(4 UUR, INCLUSIEF ZAALHUUR) € 32,50 P.P. 

• Vier uur keuze uit ons drankassortiment met bier, 

huiswijn, frisdrank en vruchtensap.

• Op de diverse (sta)tafels plaatsen wij een assortiment 

luxe gezouten noten en huisgemarineerde olijven.

• Warme borrelhappen (4 per persoon). 

• Een warme snack ter afsluiting.

FEESTAVONDARRANGEMENT II
(4 UUR, INCLUSIEF ZAALHUUR) € 36,50 P.P.

• Ontvangst met een kop koffi  e of thee en een petit four 

van onze pattisier.

• Vier uur keuze uit ons drankassortiment met bier, 

huiswijn, frisdrank en vruchtensap.

• Op de diverse (sta)tafels plaatsen wij een assortiment 

luxe gezouten noten en huisgemarineerde olijven.

• Warme borrelhappen (4 per persoon). 

• Een warme snack ter afsluiting.

Uiteraard houden wij rekening met eventuele dieetwensen 

en allergieën. 

Wij kunnen de dranken op basis van nacalculatie of

arrangement verzorgen. 

Al onze arrangementen zijn exclusief zaalhuur tenzij 

anders vermeld. 



ENTERTAINMENT (IN HUIS)

WIJNPROEVERIJ  vanaf € 23,50 P.P.
Meer ontdekken over wijn? Proef met jullie gasten wijnen 
van over de hele wereld in onze Wijnkelder. Onze sommelier 
staat klaar met diverse fl essen en vertelt over de historie van 
de wijn, de herkomst, de wijnmaker en de smaak. 

HUISDJ  vanaf € 800,-
De DJ maakt van elk feest een groot succes. Wat jullie 
wensen ook zijn, hij stemt daar zijn muziek op af en voelt de 
sfeer in de zaal perfect aan.

HUISPIANIST  vanaf € 125,-
Van klassiek tot jazz, onze huispianist voorziet jullie bruiloft 
graag van prachtige (achtergrond)muziek.

LIVE PAINTER                                                             vanaf € 550,-
Laat kunst terugkomen op jullie bruiloft. Een live-painter 
komt langs op locatie en maakt tijdens jullie dag een uniek 
schilderij! Laat jullie bruiloft vastleggen op doek.  

WATERLIJN  vanaf € 5,- P.P.
Huur een eigen boot of vaar met een gids door de grachten 
en ontdek samen met jullie gasten Amersfoort vanaf het 
water. Deze activiteit valt gegarandeerd in de smaak en is 
ook leuk voor de jonge gasten. 

MOGELIJKHEDEN

DECORATIE  
Wij denken graag met jullie mee over passende decoratie 
en aankleding. Onze ruimtes hebben een vaste inrichting 
en aankleding, maar het is natuurlijk mogelijk om feestelijke 
decoratie als ballonnen, lampionnen en bloemen toe te 
voegen aan jullie bruiloft. Of jullie nu kiezen voor een 
bepaald thema of specifi eke kleurstijl, onze weddingplanner 
laat de mogelijkheden graag zien! 

VALETPARKING   
Om zowel jullie als jullie gasten te voorzien van een 
onbezorgd entree bieden wij de service valetparking aan.

Dit is slechts een greep uit onze mogelijkheden. 

Vraag Astrid naar alle opties. 



CONTACT

Enthousiast over onze locatie en interesse om te komen 
kijken? Jullie zijn van harte welkom! Plan een afspraak in 
met onze weddingplanner Astrid de Boer.

Mariënhof Amersfoort
Kleine Haag 2
3811 HE Amersfoort
033 - 463 29 79
trouwen@marienhof.nl 
www.trouwenindemarienhof.nl
        instagram.com/trouwenindemarienhof

Overige fotografi e van de Mariënhof is gemaakt door onze fotograaf 
Ruud van der Graaf.  

KIJK OOK EENS BIJ ONZE ANDERE LOCATIE:

www.muntgebouw-utrecht.nl/trouwen

        instagram.com/trouwenindemarienhof

Foto: Gerben Pul Trouwfotografi e 


