
Trouwen op
Landgoed Brakkesteyn
Buitengewone trouwlocatie. Een oase van rust in het stadspark van Nijmegen. 



TROUWEN OP EEN BUITENGEWONE LOCATIE

Wat leuk dat jullie gaan trouwen, gefeliciteerd! Graag nemen wij 

jullie mee in de wereld van Landgoed Brakkesteyn. Het landgoed 

kent twee verschillende trouwlocaties, het Landhuis en het 

Koetshuis en biedt jullie daardoor eindeloze mogelijkheden!

 

LANDGOED BRAKKESTEYN

Ons landgoed van ruim 350 jaar oud is met haar twee 

verschillende locaties, groene park, nostalgische oprijlaan en 

prachtig gelegen terrassen een buitengewoon landgoed met 

karakter.

Landgoed Brakkesteyn biedt twee romantische locaties, ieder 

met eigen mogelijkheden en beiden midden in het park. Mede 

door de inzet van sfeervolle stretchtenten bij het Koetshuis en 

de fantastische serre in het Landhuis is het landgoed één van 

Nijmeegs beste binnen- en buitenlocaties. 

Het landgoed is centraal gelegen in Nijmegen en beschikt over 

voldoende gratis parkeerplaatsen. Het is de perfecte locatie om 

alle bijzondere momenten op één plek te vieren. 
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Koetshuis

MEER OVER HET LANDHUIS

Het Landhuis is een stijlvolle locatie met een rijke historie. De warme en 

ongedwongen sfeer gecombineerd met een vleugje Parijse nonchalance.  

De locatie bestaat uit verschillende binnenruimtes en beschikt over een groot 

terras. De ruimtes zijn afzonderlijk van elkaar te gebruiken, maar ook als 

geheel. Dit maakt de locatie heel flexibel en aanpasbaar. Een intieme bruiloft 

of groots, het landhuis leent zich er perfect voor!  

 

De prachtige omgeving maakt het plaatje af. Of jullie nu in de lente, zomer, 

herfst of winter trouwen; ieder seizoen heeft zijn eigen charme.

WAAROM HET LANDHUIS

Klassieke locatie met warmte en elegantie

Perfect in ieder seizoen en verschillende weerscenario’s

Geschikt voor zowel grote als kleine gezelschappen 

Te combineren met buiten door serre en ruim terras

Ideaal voor private dining of een buffet



MEER OVER HET KOETSHUIS 

Het Koetshuis heeft een landelijke uitstraling en is een echte 

buitenlocatie! Het authentieke Koetshuis is ruim 100 jaar oud en door de 

paardenstallen, grote weide en de prachtige bomen is dit een levendige 

trouwlocatie met karakter. 

 

In de zomer, van mei tot en met september, is het Koetshuis voorzien 

van grote stretchtenten. Met mooi weer kunnen jullie elkaar het ja-woord 

geven in de buitenlucht. Onder de hoge groene bomen, in de weide of 

onder de sfeervolle stretchtent, er zijn meerdere prachtige plekken voor 

een ceremonie naar jullie wens.

WAAROM HET KOETSHUIS

Landelijke, festival sfeer en trouwen in het groen

Bruidssuite aanwezig van 55m2 

Ideaal voor shared dining of een barbecue

Afgesloten en ruime weide voor eindeloze opties

BRUIDSSUITE IN HET KOETSHUIS

Bij een bruiloft hoort natuurlijk een huwelijksnacht 

in stijl! Sluit jullie avond af in onze bruidssuite in het 

Koetshuis, een sfeervolle suite met alle luxe die bij een 

huwelijksnacht past. Heerlijk om na een lange, feestelijke 

dag op het landgoed te blijven en in alle rust te kunnen 

nagenieten. Ook fijn, wanneer je onze bruidssuite boekt 

kunnen jullie er gedurende de bruiloft gebruik van 

maken!

BIJZONDERE GASTVRIJHEID & 

ONDERSCHEIDENDE SERVICE 

Wij bieden jullie en jullie gasten warme gastvrijheid. Onze 

gasten het naar hun zin maken, verrassen, verzorgen 

en verbinden is onze drijfveer. Onze speciale wijze van 

bediening en bijzondere manier van presenteren dragen 

bij aan de beleving die wij jullie bieden.  

Ons team bestaat uit gedreven en enthousiaste mensen 

die met hun ervaring precies weten waar een goede 

bruiloft en locatie aan moeten voldoen. Wij zijn constant 

op zoek naar nieuwe ideeën om unieke onderdelen aan 

jullie bruiloft toe te kunnen voegen. 

ETEN & DRINKEN 

Alle gerechten worden door onze eigen koks verzorgd. 

Zij werken graag met seizoensgebonden producten, zijn 

uiterst creatief en presenteren gerechten altijd op een 

bijzondere wijze.



WINTERBRUILOFT 

Trouwen in de winter? Een aanrader in het Landhuis! Een uitgelichte 

oprijlaan, knapperende vuurkorven, glühwein, knusse plekjes, wollige 

dekens en kaarsjes… Wij zorgen voor een intieme en warme setting! 

Het Landhuis leent zich in de wintermaanden perfect als sfeervolle 

trouwlocatie. Deze maanden zijn zowel de locaties als lange oprijlaan 

volledig uitgelicht.  

INSPIRATIE VOOR JULLIE WINTERBRUILOFT

Voor jullie gasten een hartelijk ontvangst met warme 

chocomelk met slagroom en winterse zoetigheden. Na 

de ceremonie toosten met een winterse cocktail. Buiten 

marshmallows roosteren bij de vuurkorven en een glas 

glühwein in jullie handen… Trouwen in de winter is 

romantisch en sfeervol. De winter is het wildseizoen en 

onze koks staan te popelen een seizoensgebonden diner te 

verzorgen. Als finishing touch serveren wij ter afsluiting van 

jullie feestavond een broodje warme beenham voordat jullie 

gasten huiswaarts gaan. Jullie winterbruiloft wordt er een 

om niet snel te vergeten! 
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TOOST EN TAART 

TOOST MET BRUIDSTAART  € 13,50 P.P.

• Feestelijk glas prosecco of een alcoholvrij alternatief 

• Taart van onze partner ZOET, door jullie samengesteld

 INVULLING VAN JULLIE BRUILOFT 

Voor ons is iedere bruiloft uniek. Als jullie een kijkje komen 

nemen bij Landgoed Brakkesteyn spreken we jullie bruiloft 

door. Hierbij is er alle ruimte om jullie wensen aan te geven. 

Om jullie een indruk te geven van de invulling hebben wij 

een aantal arrangementen en mogelijkheden beschreven. 

ONTVANGST 

ONTVANGSTARRANGEMENT  30 MINUTEN  € 6,25 P.P.

• Ontvangst met koffie/thee en frisdrank

• Kleine selectie van zoetigheden

CEREMONIE

CEREMONIEOPSTELLING  € 125,-

• Vooraan een bankje of twee stoelen voor het bruidspaar

• Tafel voor de trouwambtenaar en een tekentafel

• Microfoon met geluidsbox 

BORREL

BORRELARRANGEMENT 1,5 UUR € 16,75 P.P.

• Drankassortiment bestaande uit frisdrank, vruchtensap, 

bier en huiswijn

• Huisgemarineerde olijven en luxe gezouten noten

• Luxe borrelhappen (2 p.p) 

 

FEESTAVOND  

FEESTAVONDARRANGEMENT 4 UUR € 41,50 P.P. 

• Inclusief dagdeel locatiekosten 

• Drankassortiment bestaande uit frisdrank, vruchtensap, 

bier en huiswijn 

• Huisgemarineerde olijven en luxe gezouten noten

• Bittergarnituur (4 p.p.)

• Ter afsluiting een puntzak verse frites met mayonaise

LOCATIES 

Afhankelijk van jullie gastenaantal adviseren wij over 

passende ruimtes. We kunnen het Landhuis óf het Koetshuis 

exclusief voor jullie aanbieden. Wij rekenen locatiekosten 

per dagdeel, onderstaand de prijzen: 

Landhuis exclusief              € 625,-
Koetshuis exclusief              € 695,-
Landhuis beneden- of bovenverdieping            € 450,-

DINER

Benieuwd naar onze dinervormen? Bekijk ze hieronder. 

Uiteraard houden wij rekening met voedselallergieën of 

vegetarische/veganistische voorkeuren. Wij kunnen de 

de dranken op basis van nacalculatie of arrangement 

verzorgen. Wij denken graag met jullie mee.

Private dining 3-gangen diner    € 44,50 p.p.

Shared dining 3-gangen diner    € 44,50 p.p.

Buffet            € 41,50 p.p.           

BBQ                    € 39,50 p.p.                  

        

BRUIDSSUITE  

BRUIDSSUITE ARRANGEMENT  € 200,-

• Overnachting in onze luxe bruidssuite

• Fles bubbels op de kamer om samen na te genieten

• Inclusief heerlijk ontbijt

Alle prijzen zijn gebaseerd op prijspeil/BTW 2022

TOOST MET EIGEN BRUIDSTAART € 8,50 P.P.

• Feestelijk glas prosecco of een alcoholvrij alternatief 

• Inclusief servies 

 



DECORATIE EN ENTERTAINMENT  

DECORATIE 

Naast onze eigen decoratie is het uiteraard ook mogelijk om 

aanvullende wensen te verzorgen. Wij kunnen bijvoorbeeld 

een schildersezel plaatsen voor jullie eigen ontworpen 

welkomstbord. Daarnaast werken wij nauw samen met een 

vaste bloemist voor bloemdecoratie, een styliste en een 

drukkerij waarmee we jullie in contact kunnen brengen. 

DJ vanaf € 825,-

Wij kunnen jullie meerdere DJ’s aanbevelen die regelmatig 

op onze locatie draaien. De DJ zal in overleg met jullie de 

muziekkeuze doornemen en staat garant voor een volle 

dansvloer, perfect licht en geluid. Liever een band, artiest of 

act? Ook dat is mogelijk!
 

SPECIALTY BAR                                                           vanaf € 125,-

Hebben jullie een voorliefde voor bijvoorbeeld wijn, 

speciaalbier, whiskey, cocktails of gin-tonic? Wij kunnen 

een thema bar inrichten waar we jullie favoriete drankje 

verzorgen. De sterke dranken berekenen wij door op basis 

van nacalculatie.  

PHOTOBOOTH  vanaf € 425,- en LICHTLETTERS vanaf € 125,-

Verwelkom jullie gasten met grote lichtletters en trakteer 

ze op een fotostrip uit de photobooth. Beide zijn echt 

gepersonaliseerde eyecatchers op jullie bruiloft!

BEST WEDDING DEAL ARRANGEMENT

Voor jullie bruiloft hebben wij een speciaal all-in arrangement 

samengesteld voor slechts € 6.500,-. Het arrangement bestaat 

uit een ontvangst, ceremonie, toost en taart, borrel en diner voor 

minimaal 25 daggasten en een spetterende feestavond voor 

minimaal 100 personen. Het all-in arrangement is het hele jaar door 

te reserveren met uitzondering van vrijdag en zaterdag in de periode 

van mei tot en met september. 

14.45 uur Ontvangst met koffie, thee en zoetigheden
15.15 uur Huwelijksceremonie 

16.00 uur Toost met prosecco en bruidstaart van ZOET 
16.30 uur Borrel met dranken uit ons assortiment, tafelgarnituur  
 en amuses

18.00 uur Buffet of BBQ vers bereid door onze  
 koks (uiteraard zijn er meer diner mogelijkheden)  
20.30 uur Spetterende feestavond met dranken  

 uit ons assortiment, tafelgarnituur, bittergarnituur en  

 een smakelijke 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:   € 98,50

Toeslag per extra avondgast:   € 38,50



CONTACT

Enthousiast over onze locatie en interesse om te komen kijken? 
Jullie zijn van harte welkom! Plan een afspraak in met één van onze 

medewerkers. 

Landgoed Brakkesteyn 

Driehuizerweg 285 

6525 PL Nijmegen
024 - 355 39 49

trouwen@landgoedbrakkesteyn.nl 

www.landgoedbrakkesteyn.nl

   

KIJK OOK EENS BIJ ONZE ANDERE LOCATIES:

www.muntgebouw-utrecht.nl/trouwen

www.trouwenindemarienhof.nl 
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