
VERGADEREN
BIJ DOMUSDELA



ERVAAR RUST EN 
WORD GEÏNSPIREERD 
Een vergadering bij DOMUSDELA vergeet je niet 
snel. Deze prachtige en historische locatie, 
gelegen in het stadshart van Eindhoven, heeft 
alles in huis om te komen tot nieuwe inzichten. 
Laat je verrassen door de geschiedenis, het 
erfgoed en het design en geniet van de gastvrije 
sfeer.  

De verschillende vergaderzalen bieden ruimte 
aan zowel grote als kleine gezelschappen. 
Samen met culinaire eventpartner Hutten wordt 
iedere vergadering bij DOMUSDELA een succes. 
Welkom bij DOMUSDELA!

DOMUSDELA

Kanaalstraat 4, 5611 CT Eindhoven
welkom.domusdela@hutten.eu
040 760 1755



DECOR VOOR 
BETEKENISVOLLE 
ONTMOETINGEN
DOMUSDELA bruist en inspireert mensen tot 
betekenisvolle ontmoetingen. Onder het genot 
van eten en drinken binnen en buiten, is er 
ruimte voor stijlvolle vieringen - van ingetogen tot 
uitbundig. Je kunt er korter of langer verblijven 
en tot rust komen. Eeuwenlang ontvingen de 
Augustijnen hun bezoekers steevast met de 
woorden: ‘Welkom, fijn dat je er bent!’ Dat is de 
traditie waar DOMUSDELA nu op voortbouwt



SAMEN KOMEN WE 
TOT INZICHTEN 
De rust die je ervaart in DOMUSDELA heeft 
een positieve uitwerking op lichaam en geest. 
Stilstaan bij het vraagstuk van de vergadering 
of brainstorm leidt immers tot het komen tot de 
essentie. Samen kom je tot inzichten, 
inspirerende gesprekken en het vinden van 
antwoorden op vragen die er toe doen. Dat is 
vergaderen bij DOMUSDELA!



ALLES-ONDER-ÉÉN-DAK
Voor een succesvolle meeting staat de inhoud 
natuurlijk voorop. Of je nu een brainstorm, 
presentatie, vergadering of seminar organiseert. 
Tegelijkertijd bepalen de sfeer van de locatie, de 
beschikbare faciliteiten, de bereikbaarheid en de 
mogelijkheden het succes van elke meeting. Laat 
tijdens de pauzes de inhoud even bezinken. Een 
mooi moment om te reflecteren op de 
gesprekken, discussies en nieuwe inzichten. 
Schuif intussen voor een lunch bij Brasserie Rita. 
Of laat ons team uitgebreide catering op maat 
verzorgen.



ZALEN 
DOMUSDELA beschikt over 5 inspirerende 
vergaderzalen voorzien van alle moderne 
faciliteiten die nodig zijn voor een effectieve 
vergadering.

AUGUST 

Eeuwenlang verbleven de Augustijnen in Klooster 
Mariënhage. Dienstbaar aan de bevolking van 
Eindhoven. Zij zetten een traditie neer van kennis 
en gastvrijheid. Het ideale decor voor een 
zakelijke meeting.



WALTER 

Klooster Mariënhage werd geleid door priors. 
Maar liefst drie priors luisterden sinds 1479 
naar de naam Walter. Een karakteristieke 
naam, want een deel van de naam Walter 
betekent ook leider. En goed leiderschap 
vereist aandacht. Een voorwaarde voor een 
succesvolle vergadersessie.

LOUIS

Mariënhage was een verscholen parel in het hart 
van Eindhoven. Het complex brengt al eeuwen 
mensen samen. Dat gebeurde dankzij de paters 
Augustijnen. Zoals Louis Mulder, vicaris van de 
Augustijnen. Louis ziet het verbinden als een 
belangrijke traditie: samen kom je verder. Het 
beste vertrekpunt voor een bijeenkomst.

* Vergaderzalen Louis en Walter zijn ook te 
combineren door middel van een flexibele 
wand.



JOS

De architect van De Paterskerk was Joseph 
Hegener. Hij was degene die vorm gaf aan 
de wensen en ideeën van de paters 
Augustijnen. 

Het resultaat: een onderscheidend ontwerp, 
want de voormalige kloosterkerk is nog altijd 
een Rijksmonument. Laat je inspireren in de 
Jos.
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m2 Theater U-vorm Blok School

* Alle vergaderzalen beschikken over een 85 inch LCD scherm met soundbar.



MEER WETEN OVER DE 
MOGELIJKHEDEN? 

NEEM DAN DIRECT CONTACT MET ONS OP!

Kanaalstraat 4, 5611 CT Eindhoven
E welkom.domusdela@hutten.eu
T 040 760 1755


