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Landgoed Brakkesteyn is gelegen in het prachtige, 
groene stadspark Park Brakkenstein en ligt pal 
naast de Radboud Universiteit en het Radboudumc. 

Binnen 10 minuten fietsen staat u op Nijmegen CS 
en met de auto is ons Landgoed ook gemakkelijk 
bereikbaar. 

Het landgoed
Landgoed Brakkesteyn is een meer dan 350 jaar oud 
landgoed met een rijksmonumentale status. Onze 
locaties hebben beide een bijzondere uitstraling 
met ieder een eigen identiteit die naadloos opgaat 
in de omgeving. 

Het landhuis
Het statige Landhuis staat bekend om haar 
karakteristieke oprijlaan en straalt kwaliteit en 
exclusiviteit uit.  Iedere ruimte in het Landhuis heeft 
een unieke uitstraling. 

Ook zijn alle ruimtes voorzien van alle gemakken die 
nodig zijn om iedere bijeenkomst tot een succes te 
maken. Of het nu gaat om een vergadering, een 
diner of een bedrijfsfeest. 

In de zomer is ons terras een unieke plek voor een 
lunch, diner of borrel. Met het unieke uitzicht op 
het park en ons Koetshuis is ons terras een oase 
van rust midden in het drukke Nijmegen. In het 
Landhuis kunnen wij gezelschappen tussen de 10 
en 450 gasten ontvangen. 

Landgoed
Brakkesteyn

https://www.landgoedbrakkesteyn.nl/
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Het Koetshuis
Het Koetshuis is later, in 1916,  gebouwd voor 
de toenmalige bewoners van het Landhuis, de 
familie Jurgens, en heeft de originele opzet en staat 
behouden. Met de privé-weide, de koetszaal, de 
stallen en alle bijbehorende vertrekken is dit een 
bijzondere locatie.  

In de zomer wordt het koetshuis uitgebreid door 
stijlvolle overkappingen aan de voor- en achterzijde 
te plaatsen. Bijeenkomsten zoals trainingen, 
heidagen of informelere diners, borrels en feesten 
komen hier goed tot hun recht. 

De vroegere personeelsvertrekken zijn inmiddels 
omgetoverd tot twee appartementen die ideaal 
zijn voor een overnachting aansluitend aan een 
bijeenkomst, diner of feest. 

Wilt u de locatie een keer komen bekijken en de 
vele mogelijkheden voor uw bijeenkomst met ons 
bespreken? 

Neem dan contact op, we leiden u graag rond. 

024 355 39 49 

info@landgoedbrakkesteyn.nl✉
✆

https://www.landgoedbrakkesteyn.nl/
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Zakelijk bijeenkomen
Anders dan anders

PresentatiesDe ideale
combinatie

Een inhoudelijke, zakelijke presentatie 
aan collega’s? Of een meer informele, 
feestelijke presentatie? Presenteren in 
een theateropstelling of aan statafels? 

Netwerken bij de sfeervolle bar of op 
ons overdekte terras? Of liever een 
productpresentatie in en rond het 
Koetshuis? 

Wij informeren u graag over alle 
mogelijkheden.

Bent u op zoek naar een locatie die 
‘anders dan anders’ is? 

Landgoed Brakkesteyn biedt vele 
mogelijkheden. Onze historische 
gebouwen en de rustige ligging 
midden in Park Brakkenstein vormen 
een bijzondere combinatie. 

Door uw zakelijke bijeenkomst hier te 
organiseren voelt men zich gezien en 
gewaardeerd. 

Een locatie waar men los kan komen 
van de dagelijkse drukte en waar rust 
zowel binnen als buiten te vinden is. 

Vergaderen of
trainen
Creëer de meest ideale setting voor 
uw vergadering of training. 

Kies voor één specifieke ruimte, de 
gehele bovenverdieping of juist voor 
ons karakteristieke Koetshuis. 

We adviseren u graag over de meest 
passende optie voor uw bijeenkomst.

Daarvoor bieden wij ook een 
‘executive vergaderarrangement’ 
aan waarbij u uw vergadering afsluit 
met een luxe borrel of een 3-gangen 
private dining.

Activiteiten

Gezamenlijk een leuke activiteit 
uitvoeren als onderbreking van uw 
bijeenkomst zorgt voor nieuwe energie. 

Tijdens een break kan er een wandeling 
gemaakt worden in het park en door de 
bijzondere Botanische tuinen gelegen 
naast het landgoed.    

De privé-weide achter het Koetshuis is 
ideaal als u een  actieve invulling zoekt. 
Denk hierbij aan een roofvogelshow, een 
vijfkamp of boogschieten maar wij staan 
ook open voor uw suggesties.

Photo by Vincent van Zalinge

https://www.landgoedbrakkesteyn.nl/
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Dineren
Culinair genieten

Wij richten ons al sinds 2019 
helemaal op het verzorgen van 
groepsbijeenkomsten. “Exclusief” is 
daarbij het sleutelwoord. 

In de voorbereiding krijgt u de 
exclusieve aandacht en het advies dat 
u zoekt. Op de dag zelf staat er exclusief 
voor u een kamer klaar, precies zo 
ingericht als met u is afgesproken. 

En natuurlijk serveren we dan een 
exclusief voor u bereid diner. 

Private Dining Walking Dinners, 
BBQ’s en meer

Trakteer uw gasten op een culinair 
hoogstaand diner. Geserveerd op mooi 
ingedekte tafels en in één van onze 
sfeervolle kamers in het Landhuis.

Wij serveren private dining vanaf 
10 personen.

Is uw gezelschap groter of zoekt u een 
informelere invulling voor uw diner dan 
hebben we daar aantrekkelijke alternatieven 
voor. 

Een walking dinner past bijvoorbeeld goed 
bij een netwerkbijeenkomst of het vieren 
van een oratie of een wetenschappelijke 
promotie. 

En in de zomer is een goed verzorgde BBQ 
voor velen een aantrekkelijke optie. Voor 
de vleesliefhebber maar desgewenst ook 
vegetarisch of veganistisch

https://www.landgoedbrakkesteyn.nl/


w
w

w
.l

an
d

go
ed

b
ra

kk
es

te
yn

.n
l

Z
ak

el
ijk

 b
ije

en
ko

m
en

P/13P / 1 2

Vieren
Wij denken mee

Heeft u iets te vieren met uw collega’s of 
met relaties? En wilt u ze een keer iets 
extra’s bieden? 

Kies dan voor het klassieke karakter van 
het Landhuis of de landelijke uitstraling 
van het Koetshuis. 

Met een keus voor één van beide locaties 
op ons Landgoed zet u hen zeker in het 
zonnetje. 

Borrelen of
feesten

Relatie events

Bent u op zoek naar een borrel- of 
feestavond-arrangement? Of kiest u 
ervoor om zelf invulling te geven aan uw 
evenement? Beide is mogelijk. 

Ook adviseren wij u graag bij de keuze 
voor de meest passende ruimte en de 
invulling van de feestelijke bijeenkomst, 
afgestemd op het tijdstip van de dag en 
de grootte van uw gezelschap.

De mogelijkheden om een bijzondere 
invulling aan uw relatie event te geven zijn 
bijna eindeloos. 

Een ontbijtsessie combineren met een 
bedrijfspresentatie, de introductie van uw 
nieuwe product tijdens een walking dinner 
of juist een mooi diner om uw relaties te 
bedanken voor de samenwerking? 

Wij denken graag met u mee om een 
originele en passende invulling te geven 
aan uw event.

https://www.landgoedbrakkesteyn.nl/
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Op Landgoed Brakkesteyn kunt u vergaderen of trainen vanaf 
10 personen in een setting die past bij uw doelstellingen. In een 
rustige, groene omgeving kunt u en uw gezelschap zich onttrekken 
aan de beslommeringen van alle dag en alle aandacht voor elkaar 
en de doelstelling van uw bijeenkomst hebben.

In ons Landhuis bieden wij hoge en lichte ruimtes aan voor het 
werk dat gedaan moet worden. Fijne terrassen en een heel park 
voor de ontspanning tussendoor of achteraf.

In het Koetshuis waant u zich helemaal in een landelijke omgeving 
terwijl u vlak bij het centrum van Nijmegen bent. Ideaal voor 
zomerse heidagen met uw team of voor een brainstormsessie 
waar u de hele dag alle tijd en aandacht voor elkaar hebt.

Vergaderarrangementen op maat
U kunt kiezen uit vergaderarrangementen voor 1 of 2 dagdelen. In 
de ruimte die past bij uw gezelschap en die altijd is voorzien van 
een moderator case met vergaderbenodigdheden en een flipover. 

Als u een LCD-scherm, beamer of een microfoon voor een spreker 
nodig heeft is dat ook in het arrangement inbegrepen, net als een 
blocnote, pen en gebruik van de wifi. 

Voor de catering tijdens uw bijeenkomst kunt u kiezen tussen een 
bronzen, zilveren of gouden invulling die hiernaast zijn aangegeven.

Naast onze vergaderarrangementen bieden wij u ook executive 
vergaderarrangementen aan. Sluit uw vergadering af met een 
mooi 3-gangen diner of een luxe borrel met grazing table. 

Uw gasten zullen het zeker kunnen waarderen na een intensieve 
vergadering en voordat zij aan de reis naar huis beginnen.

Vergaderen
In alle rust

Vergaderarrangementen op Landgoed Brakkesteyn

BRONS ZILVER GOUD

HALVE DAG VERGADEREN
Vergaderarrangement 

4 uur 
€ 42,50 p.p

Vergaderarrangement 
4 uur 

€ 47,50 p.p

Vergaderarrangement 
4 uur 

€ 52,50 p.p

Koffie, thee, water tijdens de 
gehele bijeenkomst √ √ √

Ontvangst met koffiebroodjes √ √ √

Pauze met verse zoetigheden 
(o) of gezonde snack (m) √ √

Broodjeslunch met soep en 
salade √ √ √

Frisdrank en mineraalwater 
tijdens de gehele 
bijeenkomst

√

   
   

BRONS ZILVER GOUD

HELE DAG VERGADEREN
Vergaderarrangement

8 uur 
€ 50,00 p.p

Vergaderarrangement 
8 uur 

€ 57,50 p.p

Vergaderarrangement 
8 uur 

€ 65,00 p.p

Koffie, thee, water tijdens de 
gehele bijeenkomst √ √ √

Ontvangst met koffiebroodjes √ √ √

Pauze met verse zoetigheden 
(o) of gezonde snack (m) √ √

Broodjeslunch met soep en 
salade √ √ √

Frisdrank en mineraalwater 
tijdens de gehele 
bijeenkomst

√

   
   

https://www.landgoedbrakkesteyn.nl/
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Executive vergaderarrangementen op Landgoed Brakkesteyn

BRONS ZILVER GOUD

HALVE DAG INCL. PRIVATE 
DINING

Vergaderen en diner 
4 uur

€ 109,50 p.p.

Vergaderen en diner 
4 uur

€ 114,50 p.p.

Vergaderen en diner 
4 uur

€ 119,50 p.p.

Koffie, thee, water tijdens de 
gehele bijeenkomst √ √ √

Ontvangst met koffiebroodjes √ √ √

Pauze met verse zoetigheden 
(o) of gezonde snack (m) √ √

Broodjeslunch met soep en 
salade √ √ √

Frisdrank en mineraalwater 
tijdens de gehele 
bijeenkomst

√

Borrel met luxe amuse √ √ √

Private dining 3-gangen √ √ √

Drankarrangement √ √ √

   
   

Executive vergaderarrangementen op Landgoed Brakkesteyn

BRONS ZILVER GOUD

HALVE DAG INCL. BORREL 
EN GRAZING TABLE

Vergaderen en luxe borrel 
4 uur

€ 87,50 p.p.

Vergaderen en luxe borrel
4 uur

€ 92,50 p.p.

Vergaderen en luxe borrel 
4 uur

€ 97,50 p.p

Koffie, thee, water tijdens de 
gehele bijeenkomst √ √ √

Ontvangst met koffiebroodjes √ √ √

Pauze met verse zoetigheden 
(o) of gezonde snack (m) √ √

Broodjeslunch met soep en 
salade √ √ √

Frisdrank en mineraalwater 
tijdens de gehele 
bijeenkomst

√

Luxe borrel √ √ √

Grazing table √ √ √

Drankarrangement √ √ √
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Executive vergaderarrangementen op Landgoed Brakkesteyn

BRONS ZILVER GOUD

HELE DAG INCL. PRIVATE 
DINING

Vergaderen en diner 
8 uur

€ 119,50 p.p.

Vergaderen en diner 
8 uur

€ 127,00 p.p.

Vergaderen en diner 
8 uur

€ 134,50 p.p. 

Koffie, thee, water tijdens de 
gehele bijeenkomst √ √ √

Ontvangst met koffiebroodjes √ √ √

Pauze met verse zoetigheden 
(o) of gezonde snack (m) √ √

Broodjeslunch met soep en 
salade √ √ √

Frisdrank en mineraalwater 
tijdens de gehele 
bijeenkomst

√

Borrel met luxe amuse √ √ √

Private dining 3-gangen √ √ √

Drankarrangement √ √ √

   

Executive vergaderarrangementen op Landgoed Brakkesteyn

BRONS ZILVER GOUD

HELE DAG INCL. BORREL 
MET GRAZING TABLE

Vergaderen en luxe borrel 
8 uur

€ 97,50 p.p.

Vergaderen en luxe borrel
8 uur

€ 105,00 p.p.

Vergaderen en luxe borrel 
8 uur

€ 112,50 p.p.

Koffie, thee, water tijdens de 
gehele bijeenkomst √ √ √

Ontvangst met koffiebroodjes √ √ √

Pauze met verse zoetigheden 
(o) of gezonde snack (m) √ √

Broodjeslunch met soep en 
salade √ √ √

Frisdrank en mineraalwater 
tijdens de gehele 
bijeenkomst

√

Luxe borrel √ √ √

Grazing table √ √ √

Drankarrangement √ √ √

   



w
w

w
.l

an
d

go
ed

b
ra

kk
es

te
yn

.n
l

Z
ak

el
ijk

 b
ije

en
ko

m
en

Zaalhuur bij vergaderarrangement* 

ZAALNAAM ZAALHUUR 
PER DAGDEEL OPSTELLING

U Blok Kring Theater Diner lang Diner rond

Salon € 175,00 10 10

Serre € 250,00 17 24 18 60 24 40

Voorkamer/bar € 250,00 12 12 60 12 50

Benedenverdieping € 495,00 90

Herenkamer € 250,00 17 24 20 55 24 40

Collegekamer € 250,00 23 30 24 75 30 60

Eerste verdieping € 495,00 112

Koetszaal (winter) € 495,00 17 24 18 60 24 36

Koetshuis (zomer) € 895,00 op aanvraag op aanvraag 100/150

   
  * Voor het tweede dagdeel bij vergaderarrangementen hanteren wij een speciale prijs.

P/21P / 2 0

https://www.landgoedbrakkesteyn.nl/
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We zijn trots op onze unieke locaties en de 
mooie ligging in het groen. Daarbij mag u 
natuurlijk verwachten dat de faciliteiten en 
voorzieningen helemaal op orde zijn. 

Maar het meest trots zijn we op ons team! 
Daarmee maken we het echte verschil. Ons 
team zorgt elke keer weer voor sprankelende 
gastvrijheid en heerlijke gerechten. 

Team Brakkesteyn staat klaar om er samen 
met u een geslaagd evenement van te maken. 
Onze verkoopadviseurs geven u in het 
voortraject graag advies om uw bijeenkomst 
zo in te richten dat de doelstellingen van uw 
bijeenkomst gehaald zullen worden. 

Onze ervaren gastdames en - heren verzorgen 
uw gasten op een attente en gastvrije wijze en 
de keukenbrigade zorgt voor een hoogstaande, 
gezonde culinaire invulling. 

Goed voorbereid in de aanloop naar uw 
evenement en pro-actief tijdens de dag zelf. U 
kunt uzelf helemaal focussen op uw gasten en 
de doelstellingen van uw bijeenkomst. 

Wij doen de rest.

Trots op
ons team

https://www.landgoedbrakkesteyn.nl/


Zien we u snel?

Landgoed Brakkesteyn | Driehuizerweg 285 | 6525 PL NIJMEGEN | +31(0)24 355 39 49 | info@landgoedbrakkesteyn.nl

mailto:info%40landgoedbrakkesteyn.nl?subject=Informatie%20aanvraag%20Zakelijk%20bijeenkomen

