
VOOR JULLIE 
DROOMDAG



De perfecte locatie voor 
elke gelegenheid 

Een historische plek met een authentieke ambiance. 
Een bruiloft bij DOMUSDELA vergeet je niet snel. 
Deze prachtige en stijlvolle locatie, gelegen in het 
bruisende stadshart van Eindhoven, heeft alles onder 
één dak. 

Ervaar het gevoel van thuiskomen. En laat je 
inspireren door de karakteristieke en indrukwekkende 
ceremoniehuizen; De Paterskerk en De Kapel. Blijf 
overnachten in de bruidssuite van luxe boutique Hotel 
Mariënhage en geniet van jullie huwelijksnacht in 
stijl! Het is allemaal mogelijk in dit iconische 
complex.

Samen met eventpartner Hutten wordt iedere 
huwelijksdag bij DOMUSDELA een succes, want 
nergens anders vind je zo’n prachtige, historische én 
veelzijdige locatie als deze. 

DOMUSDELA
Kanaalstraat 4, 5611 CT Eindhoven
welkom@domusdela.nl
040 760 1755



Capaciteit en mogelijkheden per ceremoniehuis

Zaal

De Paterskerk 800 300 800 400

250 140 250 120De Kapel

Receptie Diner Feestavond Ceremonie

DOMUSDELA biedt ruimte aan kleine en grote gezelschappen tot 1.050 personen. 

De twee imposante ceremoniehuizen van DOMUSDELA hebben ieder een eigen uitstraling. Maar delen 
beiden de luxe en warmte die je in het hele complex en de omliggende tuinen en terrassen aantreft. Of 
het nu gaat om een intieme of grootse huwelijksceremonie, een luxe diner, een stijlvolle receptie of 
spetterend feest. Wij maken het samen met jullie bijzonder. Naast de ceremoniehuizen kan er bij mooi 
weer ook gebruik gemaakt worden van de Tuin van Eden. Een groene tuin met grote bomen die een 
buitenhuwelijk intiem maken. 

CEREMONIEHUIZEN



De Paterskerk
Ceremoniehuis De Paterskerk is letterlijk het hoogtepunt 
van DOMUSDELA. De voormalige kerk is opnieuw 
ingericht. Eigentijds en comfortabel. Hier is plaats voor 
maar liefst 800 personen voor een bijzondere 
trouwceremonie of spetterend huwelijksfeest. De 
moderne Foyer pal naast De Paterskerk geeft nog een 
extra dimensie. En kan als ontvangst- of receptieruimte 
gebruikt worden.

SPECIFICATIES
 •  Geschikt voor 50 – 800 gasten
 •  950 m2
 •  Ruimte is flexibel in te delen
 •  Unieke beleving in een adembenemende locatie
 •  Ruimte is optisch te verkleinen
 •  Ideale ruimte voor grootse trouwceremonies en  
      spetterende huwelijksfeesten.

De kapel
Ceremoniehuis De Kapel ademt een sfeer van 
gastvrijheid. Overdag strooien de glas-in-loodramen licht 
in het ceremoniehuis. In de avond zijn de monumentale 
gewelven 
prachtig uitgelicht. De Kapel is een veelzijdige locatie 
voor bruiloften tot 250 personen.

SPECIFICATIES
 •  Geschikt voor 30 – 250 gasten
 •  250 m2
 •  Ruimte is flexibel in te delen
 •  Unieke beleving in een adembenemende locatie
 •  Ruimte is optisch te verkleinen
 •  Ideale ruimte voor intieme trouwceremonies en  
    spetterende huwelijksfeesten.



CATERING

Hutten: culinair partner
Wanneer je een huwelijk houdt bij DOMUSDELA, kies je 
niet alleen voor een toplocatie. Je krijgt er ook een 
toporganisatie bij die alle aspecten van concept tot 
entertainment en van catering tot styling volledig 
verzorgt. Samen komen we tot een unieke en originele 
combinatie die jullie dag tot een succes zullen maken.

Jullie bruiloft wordt met persoonlijke aandacht op maat 
samengesteld, zodat we de verwachtingen van jullie en 
jullie gasten zullen overtreffen. 

Het hart van Hutten
De keuken van huiscateraar Hutten is het kloppend hart 
van de organisatie. De chef-koks leiden zelf hun 
medewerkers op en zijn specialist op het gebied van 
gastvrijheid en catering. De koks staan klaar om voor 
jullie gasten de beste, lekkerste en puurste gerechten te 
bereiden. 

Meer informatie over Hutten? Kijk op www.hutten.eu. 



JULLIE TROUWDAG

Eindelijk is het dan zover, jullie droomdag.

Vanaf de aankomst op het complex, worden jullie gasten al 

meegenomen in de romantische sfeer van DOMUSDELA. Het 

sprookje begint pas echt als jullie als stralend bruidspaar 

arriveren en elkaar en de gasten voor het eerst zien. 

De huwelijksceremonie in de imposante Paterskerk, sfeervolle 

Kapel of bij mooi weer buiten in de Tuin van Eden als begin 

van de dag. Aansluitend een gehele dag naar wens in te vullen 

met een toost en bruidstaart moment, een gezellige borrel met 

de daggasten, een intiem diner aan prachtig gedekte tafels of 

juist een informele barbecue op het binnenplein met als 

afsluiter een spetterend feest met iedereen die jullie 

liefhebben.

Graag denken we met jullie samen na over de beste invulling 

passend bij jullie wensen en de mogelijkheden van 

DOMUSDELA. Vanuit onze ervaringen adviseren we jullie 

graag en kunnen we met ons professionele team (bijna) alles 

wel voor jullie organiseren. Hieronder treffen jullie een 

voorbeeld van een complete daginvulling op locatie.



WINTERBRUILOFT

Al eens gedacht aan een winterbruiloft? DOMUSDELA is de 

perfecte locatie voor een winterse bruiloft. In De Paterskerk en 

De Kapel kun je prachtig binnen trouwen. Als het 

winterzonnetje door de prachtige glas-in-loodramen schijnt 

ziet dat er prachtig uit! Willen jullie toch liever buiten 

trouwen? Zolang het droog is kan dat ook! Er worden dan 

heaters en dekentjes geregeld zodat de gasten warm blijven 

terwijl jullie elkaar in de winterse Tuin van Eden eeuwige 

trouw beloven. 



   09.00 Aankomst bruid en entourage op locatie voor 

kapper, visagie en aankleden.

   11.00 Aankomst bruidegom en entourage op locatie 

voor aankleden.

   12.00 First show op de locatie en het maken van de 

eerste foto’s samen in en om het complex.

   13.30 Ontvangst van de daggasten in de Foyer, 

Paterskerk, Kapel of op het terras met koffie, thee en 

iets lekkers. Voor jullie verzorgen we nog een kleine 

lunch met sandwiches.

   14.00 Huwelijksceremonie door de trouwambtenaar 

in De Paterskerk, De Kapel of buiten in de Tuin van 

Eden. 

   15.00 Een toost moment met bijvoorbeeld Prosecco 

en aansnijden van de bruidstaart welke jullie zelf door 

een leverancier naar keuze mogen laten aanleveren.

   15.30 Felicitaties en aansluitend een gezellige borrel 

met heerlijke hapjes. Tevens is er ruimte voor het 

maken van foto’s samen met de daggasten.

    17.30 Diner samen met jullie daggasten naar wens. 

Bijvoorbeeld een uitgeserveerd diner, sharing dinner, 

walking dinner, buffet of barbecue.

    20.00 Opfrissen voor de feestavond begint. 

Eventueel nog enkele laatste foto’s maken tijdens het 

golden hour met de fotograaf.

    20.30 Inloop van je feestavondgasten en ontvangst 

met een welkomstdrankje. Gedurende de avond 

serveren we drankjes & hapjes naar keuze. 

    21.15 De openingsdans en aansluitend natuurlijk 

party-time! De DJ of band met geluidsinstallatie en 

verlichting mogen jullie zelf regelen. Uiteraard 

adviseren wij jullie daar ook graag in.

    01.00 Late-night snack; bijvoorbeeld een puntzakje 

friet met mayonaise of wat dachten jullie van ons 

Italiaans liefdesplein.  

    01.30 Het uitzwaaimoment, veel geluk samen! 

Vertrekken jullie naar huis of naar de bruidssuite of  

één van de sfeervolle kamers van luxe boutique Hotel 

Mariënhage? Wij informeren jullie graag.

EEN VOORBEELD
DAGINVULLING



De locatiekosten voor De Paterskerk bedragen € 4.475,00 per dag en voor De Kapel € 1450,00 per dag. De kosten 

voor de inrichting en het gebruik van materialen hangt af van het aantal gasten, de gekozen dinerinvulling en gebruik 

van ruimtes. Het is ook mogelijk om gebruik te maken van onze huisstyliste voor het stylen van de locatie met 

bloem- en kaarsverlichting. Jullie kunnen gebruik maken van twee standaard stylingpakketten. Styling op maat is ook 

mogelijk.  

Bovenstaande kosten zijn exclusief:

-  De kosten van het burgerlijk huwelijk zelf (leges). Deze stemmen jullie af met de gemeente Eindhoven. 

-  Materiaal- & mastiek kosten. Deze kosten zijn afhankelijk van de culinaire invulling van jullie dag.

Burgelijk huwelijk

Voor enkel een burgerlijk huwelijk bij DOMUSDELA 

bedragen de locatiekosten voor De Paterskerk 

€ 4.475,00 per dag en voor De Kapel €€ 1450,00 

per dag. 

Bruidsreportage

Bruidsreportages DOMUSDELA zijn mogelijk op basis 

van beschikbaarheid. Decoratie kan voor een meerprijs 

verzorgd worden door onze styliste. 

Babs

Jullie kiezen zelf jullie trouwambtenaar! Dit mag  

iedereen zijn. De gemeente Eindhoven heeft geen rol in 

de toewijzing van de ambtenaar. 

Uiteraard dienen jullie uiteraard wel een beëdigd  

trouwambtenaar te vragen. 

Kosten voor een trouwambtenaar van gemeente 

Eindhoven zijn verwerkt in de leges van gemeente 

Eindhoven.

Zelf een babs kiezen? Hiervoor brengt gemeente 

Eindhoven extra kosten in rekening. Een dierbaar 

familielid of goede vriend(in) die speciaal voor 

jullie dag wordt benoemd en zo nodig beëdigd om de 

plechtigheid te voltrekken? Ook dat is mogelijk! Actuele 

prijzen zijn te vinden op de website van gemeente 

Eindhoven.

Willen jullie alleen de ceremonie of bruidsreportage bij ons laten plaatsvinden? Dat kan!  

Kostenindicatie
Voor een globale kostenindicatie kunnen jullie denken aan: 

Daggasten, vanaf € 115,00 per gast:

• Drankjes gedurende de dag en avond uit Hollands          

 assortiment

• Toost met Prosecco

• Borrel met tafelgarnituur

• 3-gangen diner

• Koffie en thee met zoetigheden aansluitend aan diner

• Privé-kok op locatie t.b.v. het diner

• Incl. volledige invulling feest (zie 'Avondgasten')

Receptiegasten, vanaf € 18,75 per gast

• Toost met Prosecco

• Drankjes gedurende 2,5 uur

• Borrel met tafelgarnituur

Avondgasten, vanaf € 37,50 per gast

• Flûte sprankels of liefdescocktailtje bij ontvangst 

• Onbeperkt dranken uit Hollands assortiment 

• Tafelgarnituur

• Koude & warme bites



Informatieaanvraag

Zodra wij jullie informatieaanvraag (per mail/telefoon/

website/etc.) hebben ontvangen, nemen wij contact op 

voor het maken van een persoonlijke afspraak op locatie. 

Eerste locatiebezoek

Tijdens een uitgebreide rondleiding door het complex en 

zullen alle wensen en behoefte worden besproken. 

Samen kijken we naar de beschikbare data voor het 

plaatsen van een optie.

Eerste offerte

Binnen een week na het locatiebezoek, sturen wij een 

eerste voorstel met de besproken wensen en diverse 

opties/mogelijkheden, incl. kostenbegroting. 

Locatiebevestiging

Na akkoord op het voorstel wordt de optie bevestigd door 

het tekenen van de locatiebevestiging. De datum staat 

nu definitief geboekt zodat jullie verder kunnen met het 

regelen van overige zaken zoals o.a. leveranciers (DJ/

fotograaf/taart/etc.)

Tweede locatiebezoek

Tijdens het tweede bezoek aan de locatie zullen we gaan 

brainstormen over de mogelijkheden, de sfeer & styling 

bepalen en de culinaire invulling afstemmen. . 

Aangepaste offerte

Binnen een week na het tweede locatiebezoek passen 

wij de eerder verstuurde offerte aan met de besproken 

wijzigingen. 

Bezoek open dag

Gedurende het jaar organiseren wij diverse open dagen 

waar naast nieuwe bruidsparen ook reeds geboekte 

bruidsparen een kijkje kunnen komen nemen. Op deze 

dag stellen onze favoriete leveranciers zich ook graag aan 

jullie voor. 

Contact via telefoon en mail voor verdere vragen, 

aanpassingen

Indien er in tussentijd vragen zijn of er is behoefte aan 

een contactmoment, dan kunnen jullie altijd contact met 

ons opnemen.

Derde locatiebezoek

Ongeveer 2 à 3 maanden voorafgaand aan jullie dag, 

plannen we nog een locatiebezoek in om de laatste 

opties definitief te maken, zodat er voor het detailgesprek 

een kloppend voorstel ligt. 

Aangepaste offerte

Wederom wordt het voorstel naar aanleiding van het 

derde locatiebezoek aangepast.

Werkwijze



Detailgesprek met partymanager

Ongeveer twee weken voorafgaand aan de bruiloft wordt 

het geheel overgedragen aan de partymanager die op de 

dag zelf al jullie zorgen uit handen neemt. Er volgt nog 

een laatste detailgesprek waarin alles goed wordt 

doorgesproken, zodat jullie precies weten hoe de dag gaat 

verlopen. De laatste belangrijke keuzes worden gemaakt 

en uiteraard is er ruimte voor vragen en advies.

De partymanager is er gedurende de dag als 

leidinggevende voor het aanwezige personeel, als 

aanspreekpunt voor jullie en jullie gasten én zorgt ervoor 

dat de gehele dag soepel en volgens planning verloopt. Hij 

of zij is er voor jullie ceremoniemeester en zorgt ervoor dat 

ook zij een leuke dag kunnen beleven. Wij ontzorgen! 

Afleveren spulletjes

Ongetwijfeld hebben jullie zelf nog wat leuke spulletjes bij 

elkaar verzameld voor deze dag. Het is mogelijk deze 

eerder al af te geven op de locatie, zodat je hier op de 

dag zelf niet meer aan hoeft te denken. Dit is de laatste 

keer vóór jullie bruiloft op de locatie… een spannend 

maar ook zo’n leuk moment!

De Bruiloft

Eindelijk is het zover, alle voorbereidingen komen 

vandaag bij elkaar. Deze dag staat in het teken van 

genieten met jullie familie, vrienden en vooral natuurlijk 

met elkaar. Het begin van happily ever after...

Wij gaan er samen met alles en iedereen voor zorgen dat 

deze dag onvergetelijk wordt, de partymanager staat 

gedurende de dag voor jullie klaar en leidt alles in goede 

banen. 

The day after

Dat was het dan, na alle voorbereidingen was het 

gisteren eindelijk zover; het JA-woord, de toost, de 

prachtige foto’s, het heerlijke diner, het spetterende feest, 

het samen genieten, het zit erop. Op een roze wolk en 

wellicht met een kleine hangover zien we jullie deze dag 

graag nog even terug voor het ophalen van alle spulletjes, 

cadeau’s en natuurlijk even napraten over alles. 

Doorspreken ervaringen

Binnen een aantal dagen na de bruiloft hebben we altijd 

graag nog even contact per mail of telefoon om de dag te 

evalueren. Wellicht zijn jullie op huwelijksreis, dan 

wachten we daar nog even mee.

Eindfactuur 

Na afloop wordt de eindfactuur opgemaakt welke jullie 

binnen twee weken na de bruiloft kunnen verwachten.

Op naar jullie 5-jarig jubileum!



DOMUSDELA
BEZOEKEN?

Achter onvergetelijke momenten…. staat een gepassioneerd team!

Tijdens jullie droomdag zal het DOMUSDELA-team er alles aan doen om de gasten een 

onvergetelijke dag te bezorgen. Gastvrijheid staat bij onze samenwerkers dan ook voorop. 

Ons enthousiaste en kundige team zorgt ervoor dat alles tot in de puntjes 

is geregeld en neemt al jullie zorgen uit handen. Zo kunnen jullie én de gasten onbezorgd 

genieten van een fantastische dag! 

Jullie zijn van harte welkom om DOMUSDELA te bezoeken. 

Plannen jullie wel eerst even een afspraak in met de bruiloftspecialist? 

Zij kan jullie rondleiden en antwoord geven op al jullie vragen. 

Houd voor onze open dagen de website en Facebook-pagina in de gaten. 

Adresgegevens

Kanaalstraat 4, 5611 CT Eindhoven

040 760 1755

welkom@domusdela.nl

www.domusdela.nl




