
TILL DEATH  DO US PARTY





Hartelijk dank voor uw interesse in Hotel Nassau Breda en van harte gefeliciteerd met uw 
voorgenomen huwelijk!

Het organiseren van uw huwelijksdag vergt veel van uw tijd. Locaties verkennen en selecteren, 
keuzes maken over de culinaire invulling en het entertainment. Allemaal elementen die 
overwogen en beslist moeten worden. Niet op de dag zelf, maar ruimschoots van tevoren. Hotel 
Nassau Breda biedt verschillende mogelijkheden om van uw huwelijksdag een onvergetelijke 
dag te maken. Onze Kapel is een unieke locatie waar alles mogelijk is: van de ceremonie en het 
aansnijden van de bruidstaart tot een waanzinnige feestavond met familie en vrienden. 

OVER HOTEL NASSAU BREDA
Hotel Nassau Breda is het eerste luxueuze lifestyle hotel in West-Brabant. Gelegen in het 
bruisende stadshart van Breda biedt het hotel een unieke belevenis op historische bodem. De 
oude hofhuizen en hun welgestelde bewoners vormden in de geschiedenis van de Nieuwstraat 
al een uniek contrast met de sobere leefstijl van de voormalige bewoonsters van het pand, de 
nonnen. In het verleden refereerde de naam Liefdegesticht naar het weeshuis, waar de nonnen 
de zorg als hoofdtaak voerden. Tegenwoordig staat Liefdegesticht symbool voor het restaurant 
dat chef-kok Edward de Ridder als culinair heiligdom omdoopt. Deze tegenstelling komt ook 
terug in de authentieke elementen van het hotel, in combinatie met onze luxueuze diensten en 
faciliteiten.

Hotel Nassau Breda telt 94 hotelkamers. De ‘look and feel’ van alle kamers komt sterk overeen, 
maar iedere kamer is dankzij de historische kenmerken uniek qua indeling en samenstelling.

TO HAVE  
AND TO HOLD

HOTEL NASSAU BREDA 
CHOOSE DREAMS OVER SLEEP



Hotel Nassau Breda biedt alles onder één 
dak en is perfect voor een sfeervolle receptie 
tot verrassend diner of van een spetterende 
feestavond tot romantische huwelijksnacht. 
Zelfs de wettelijke huwelijksvoltrekking kan 
plaatsvinden in de Kapel. Voor meer informatie 
kunt u contact opnemen met ons Meetings & 
Events team. Zij adviseren jullie graag over de 
mogelijkheden.

SAY CHEESE!
Hotel Nassau Breda schetst het perfecte plaatje 
voor jullie huwelijksdag. Wij willen jullie graag 
de mogelijkheid bieden om de mooiste dag van 
jullie leven vast te leggen door middel van een 
fotoreportage. Aansluitend op jullie toost is een 
reportage in de Kapel, op het Koor of in één van 
onze salons een fantastische herinnering.

BRUIDSTAART & TOOST
Het aansnijden van de bruidstaart en het 
uitbrengen van een toost met uw gasten mag 
natuurlijk niet ontbreken op uw huwelijksdag.  
De Kapel is uitermate geschikt voor dit 
memorabele moment.

BORREL & RECEPTIE
Gedurende de borrel of receptie serveren onze 
gastheren en gastvrouwen drankjes naar keuze 
en diverse culinaire hapjes. Koude en warme 
appetizers zijn uiteraard ook mogelijk. Hotel 
Nassau Breda heeft verschillende ruimtes waar u 
met gasten heerlijk kunt borrelen. Graag gaan we 
met jullie in gesprek over jullie wensen.

HUWELIJKSDINER
Om uw huwelijksdag perfect te maken, hebben 
jullie bij Hotel Nassau Breda de keuze het diner 
naar eigen wens in te vullen. Of jullie nu kiezen 
voor een trendy walking dinner of een luxe 
uitgeserveerd diner, wij maken het huwelijksdiner 
onvergetelijk. Alles wordt bereid door onze 
culinaire kunstenaars, onder leiding van chef 
Edward de Ridder, en uitgeserveerd door ons 
team van professionals die de sfeer van het diner 
en het gezelschap perfect aanvoelen. Hierbij 
zorgen prachtig gedekte tafels, fonkelend glaswerk 
en verfijnde decoratie voor de juiste uitstraling. 
Gedurende het diner serveren wij indien gewenst 
een wijnarrangement of dranken naar keuze.

Wij verrassen u graag met culinaire alternatieven 
bij diëten, allergieën of andere restricties.

Het is mogelijk om met een select gezelschap 
te lunchen of dineren in ons restaurant 
Liefdegesticht. Voor een besloten setting zijn er 
diverse mogelijkheden; van uitgeserveerd diner in 
de Kapittel of de Binnentuin tot walking dinner op 
het Koor.

PARTY-TIME!
Tijd om jullie huwelijk te vieren! De Kapel is dé 
feestlocatie bij uitstek voor een waanzinnig feest 
tot 350 personen. Hierbij kan de Binnentuin 
(overdekte ruimte) als aparte ontvangstruimte 
fungeren. Geheel naar jullie wens serveren wij een 
drankenarrangement of dranken op nacalculatie. 
Een eventuele cocktailbar maakt jullie feestavond 
compleet. Als afsluiter van jullie huwelijksdag 
bieden wij diverse mogelijkheden voor een late 
night snack.

ENTERTAINMENT & TECHNIEK 
Het entertainment voor jullie dag kunnen jullie 
naar eigen wens invullen. Uiteraard kunnen 
wij hierbij ondersteuning bieden. De Kapel 
heeft een geluidset welke enkel voor hotel 
achtergrondmuziek gebruikt kan worden. 
Voor het verzorgen van alle overige geluid en 
audiovisuele faciliteiten werken wij samen met 
professionele partners en uiteraard kunnen jullie 
de inhuur hiervan ook laten verzorgen door jullie 
entertainment.

AANKLEDING & INRICHTING
De aankleding en inrichting spelen een belangrijke 
rol in de uitstraling van jullie bruiloft. Voor de Kapel 
en binnentuin is een basisinrichting bestaande uit 
een mobiele bar, 12 statafels en 24 hoge krukken 
bij de huur van de locatie inbegrepen. Voor een 
andere invulling of aanvullende aankleding en 
inrichting werken wij samen met professionele 
partners. 

DON’T SAY YES,  
SAY HELL YEAH!



DON’T REMEMBER I DO, 
REMEMBER I’LL DO IT 

ALL OVER AGAIN! 



Om deze bijzondere dag compleet te maken bestaat er uiteraard de 
mogelijkheid om te overnachten in het hotel. Voor jullie huwelijksnacht 
is de Panoramic Suite met uitzicht over de binnenstad natuurlijk heel 
bijzonder, maar ook één van onze overige 93 unieke kamers behoren tot 
de mogelijkheden. Natuurlijk zijn ook jullie gasten van harte welkom om in 
Hotel Nassau Breda de nacht door te brengen na deze fantastische dag. 
Wat is er nu mooier om heerlijk wakker te worden en jullie eerste dag als 
echtpaar te beginnen met een vers en gezond ontbijt samen met familie 
en vrienden. Hotel Nassau Breda kent 4 verschillende kamertypes: superior 
rooms, executive rooms, junior suites en de Panoramic Suite.

Ons uitgebreide ontbijtbuffet is een beleving op zich. Op het Koor, 
omgeven door imposante glas in lood ramen en nonnenkappen als 
lichtbron, serveren wij dagelijks tussen 06.30 uur en 11.00 uur het 
ontbijtbuffet. Dit buffet bestaat uit diverse soorten brood, warme items, vis- 
en vleeswaren, kaas assortiment, vers fruit, handfruit, zoetigheden, diverse 
muesli’s en superfoods, diverse smaken yoghurt, melk, vruchtensappen, 
koffie en thee.

HUWELIJKS 
NACHT



PARKEREN
Tijdens jullie huwelijksdag is het mogelijk om een trouwauto of ander trouwvervoersmiddel 
voor te laten rijden bij de grote entree van Hotel Nassau Breda in de Nieuwstraat. Parkeren 
is mogelijk middels valet parking, waarbij jullie auto door ons geparkeerd wordt. Kosten voor 
valet parking bedragen € 35 per auto per nacht. Voor openbare parking is er voldoende 
parkeergelegenheid in parking De Barones en Q-Park aan de Markendaalseweg. Vanuit deze 
overdekte parkeergarages is Hotel Nassau Breda op circa 1 minuut loopafstand. Uitrijden is bij 
beide parkings 24-uur per dag mogelijk.

HUWELIJKSVOLTREKKING
In Breda mag er in ieder pand een huwelijk worden gesloten of een partnerschap worden 
geregistreerd. Dat heet dan “eigen” locatie. Als jullie het huwelijk willen laten voltrekken in 
Hotel Nassau Breda, moeten jullie een verzoek indienen bij de gemeente om onze locatie 
éénmalig aan te wijzen als trouwlocatie. Dit verzoek moeten jullie met de documenten voor de 
schriftelijke aangifte opsturen uiterlijk 6 weken voor de datum van het huwelijk. Jullie zijn zelf 
verantwoordelijk voor de aanvraag bij de gemeente en de bijkomende kosten. Voor meer
informatie kunnen jullie kijken op: www.breda.nl/trouwen-breda

PRIJSINDICATIE
Een exacte kostenbegroting is uiteraard afhankelijk van jullie wensen en invulling van deze 
bijzondere dag. Wij bespreken die graag in een persoonlijk gesprek. 

CAPACITEIT ZALEN
ZAAL/RUIMTE DINEROPSTELLING

RECEPTIE/ 
FEESTOPSTELLING THEATEROPSTELLING

Kapel 150 350 200

Binnentuin 40 60 50

Kapittel 20 - 20

Koor 60 130 100

http://www.breda.nl/trouwen-breda




Contactgegevens
HOTEL NASSAU BREDA

Nieuwstraat 23, 4811 WV  BREDA
+31 (0) 76 888 4921

www.hotelnassaubreda.nl

Voor meer informatie of het maken van een afspraak kunt u contact opnemen met ons Meetings & Events team  
via telefoonnummer 076 888 4921 of per mail: events@hotelnassaubreda.nl


