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HET MUNTGEBOUW 

INDRUKWEKKEND MONUMENT
De lange en rijke geschiedenis van dit 
monumentale en statige pand begint 
omstreeks 1900 en behoort sindsdien tot 
de mooiste gebouwen van Utrecht.  
 

LETTERLIJK EEN LOCATIE VAN 
WAARDE 
Het Muntgebouw is gevestigd in het 
volledig gerestaureerde pand van de Rijks 
Munt en ondanks de huidige moderne 
uitstraling is de authentieke charme 
bewaard gebleven. Uniek gegeven vormt 
het feit dat op deze plek, als enige in 
Europa, de europroductie zichtbaar is.

BEREIKBAARHEID
Muntgebouw is uitstekend bereikbaar 
met auto en openbaar vervoer en gelegen 
nabij Utrecht CS en de Jaarbeurs.

PERSOONLIJKE AANDACHT 
EN GASTVRIJHEID
Ons team van gedreven, jonge en 
enthousiaste mensen weet met hun 
ervaring precies waar een goede 
congres- en evenementenlocatie aan 
moet voldoen. 

Met onze uitgangspunten verrassen, 
verzorgen en verbinden staan wij klaar 
om u een unieke beleving te geven! 
Met passie willen wij iedereen van onze 
locatie laten genieten. 

Samen  met onze  vaste partners   kunnen 
we werkelijk alles voor regelen.  

Muntgebouw is een prachtige en fi jne locatie met vele mogelijkheden. We hadden 
meerdere zalen tot onze beschikking met allemaal een eigen karakter. Medewerkers 
zijn vriendelijk en behulpzaam, er heerst een goede sfeer. Communicatielijnen zijn kort. 
Eten en drinken was goed geregeld. Mede door deze goede begeleiding van de medewerkers 
zowel voor als achter de schermen, hebben wij een topdag gehad.

Leonieke van der Linden- Inspectie van het Onderwijs

27 ruimtes, 
van 10 tot 300 personen 

Vast contactpersoon van eerste 
contact tot evaluatie

Goed bereikbaar met auto en 
openbaar vervoer  

Kunnen alles voor u regelen met 
onze vaste partners

Met onze chef-kok en brigade 
kunnen wij culinair alles verzorgen 

HIGHLIGHTS



 Productieruimte

 Muntstraat 25 

 Verbindingsruimte

 Muntplein  Eerste Slagruimte  Ontwerpruimte  Muntstraat 23 & 27

 Stijlkamer  Dealingroom  Handelskamers 1 t/m 7

 Brouwerskamer  Oranjezaal  Bibliotheek

  Auditorium  Muntstraat 9  Muntstraat 7

ONZE RUIMTES 



ONZE RUIMTES 
CAPACITEIT 
PER STANDAARDOPSTELLING 

GROTE RUIMTES (80 tot 300 personen)      
Auditorium    150 theater
Productieruimte   300 theater
Muntstraat 9     225 theater

MIDDELGROTE & KLEINE RUIMTES                
Muntstraat 7     50 theater
Muntstraat 25     40 theater
Brouwerskamer    40 theater
Oranjezaal     32 u-vorm
Bibliotheek     25 u-vorm
Verbindingsruimte    20 theater 
Stijlkamer      18 u-vorm
Dealingroom     16 carré
Handelskamers 1 t/m 7    16 carré

ONTVANGSTRUIMTES                                        
Muntplein    150 receptie
Eerste Slagruimte   150 receptie
Ontwerpruimte   100 receptie
Muntstraat 23    175 receptie
Muntstraat 27       50 receptie



PLATTEGROND 



IMPRESSIE  



HET TEAM 

Is uw contactpersoon van 
eerste contact tot evaluatie en 
zorgt voor een off erte op maat, 

passend bij uw wensen.

Is uw contactpersoon van 
eerste contact tot evaluatie en 
zorgt voor een off erte op maat, 

passend bij uw wensen.

Is uw contactpersoon van 
eerste contact tot evaluatie en 
zorgt voor een off erte op maat, 

passend bij uw wensen.

Is uw contactpersoon van 
eerste contact tot evaluatie en 
zorgt voor een off erte op maat, 

passend bij uw wensen.

Denkt graag mee met de 
invulling van bijzondere 

evenementen en creatieve 
concepten. 

Is verantwoordelijk voor de 
uitvoer van uw evenement 
en uw contactpersoon en 

aanspreekpunt op de dag zelf.

Zorgt dat uw gasten met een 
glimlach worden ontvangen 

en van alle informatie worden 
voorzien!

Verzorgt al het food tijdens uw 
evenement en denkt graag met 
u mee wanneer u een speciale 

culinaire invulling wenst.

Nele Devile Head guest services

Met veel plezier staat ons hele team klaar om u en uw gasten te verzorgen en verrassen. 
Hieronder ziet u een aantal van onze collega’s waar u tijdens het traject mee te maken kunt 
krijgen. Ons team bestaat in totaal uit meer dan 20 medewerkers. Zo werkt er ook nog een 
heel team op de vloer die ervoor zorgt dat uw evenement op de dag zelf soepel verloopt! 

Joyce van Leeuwen  
Verkoopadviseur 

Adriaan Derksen 
Pandbewaarder  

Sanna Bertram
Verkoopadviseur 

Jarno van der Duim
Partymanager

Karin Bakker 
Frontoffi  ce 

Merel van Asperen
Verkoopadviseur 

Patrick Pieters
Chef-kok

Ellen Hendricks
Verkoopadviseur 



KIJK OOK EENS BIJ 
ONZE ANDERE LOCATIE 

CONGRES - MEETINGS - EVENTS

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



GROOT STADSKLOOSTER IN MIDDEN NEDERLAND 
een buitengewone evenementenlocatie in het centrum van  Amersfoort

Mariënhof is een bijzonder en historierijk stadsklooster in het hart van Amersfoort. 
Een warme en inspirerende plek waar mensen bij elkaar komen en die u raakt. Het 
is dé plek waar oud en nieuw samenkomen in een buitengewone setting en waar 
oprechte aandacht vanzelfsprekend is. Binnen deze muren openbaart zich een wereld 
van oneindige mogelijkheden voor evenementen, congressen, vergaderingen, diners, 
fotoshoots en meer. 
 
GASTVRIJ EN ERVAREN TEAM
U kunt ons een deel van de organisatie laten verzorgen of ons de gehele regie in 
handen geven. Eten, drinken, licht, geluid, decor en meer, wij verzorgen het allemaal. 
Voor ons is elk evenement uniek. Bij ons heeft u één vaste, ervaren contactpersoon, van 
voortraject tot en met evaluatie, die uw evenement tot een onvergetelijk succes maakt.

Vanwege dezelfde overkoepelende organisatie kennen beide locaties korte lijntjes 
en dezelfde werkwijze. U kunt dus van beide locaties dezelfde service, gastvrijheid en 
kwaliteit verwachten!

Centraal gelegen in midden-Nederland

Erfgoedparel met 500 jaar geschiedenis

Evenementen tot 700 personen

10 karakteristieke ruimtes

Prachtige Kloostertuinen & Binnentuin

Culinair op topniveau & moderne faciliteiten


