
OASE VAN RUST • GRATIS PARKEREN • OV VOOR DE DEUR   

OVERNACHTING MOGELIJK • BINNENSTAD OP LOOPAFSTAND   

Bijzonder vergaderen in  
hartje centrum Breda 

WWW.HETKLOOSTERBREDA.NL 



 Antoniuskamer         

 Retro ingerichte ruimte met 8 trapeziumtafels. 

 Verschillende opstellingen mogelijk, van 'intiem' tot rechthoekig.  

 Tafels zijn los te gebruiken.  

 Capaciteit: tot 12 personen 

 Afmeting: 5,60 X 4,75 meter (± 26m2)  

 

 per uur     per dagdeel   2 dagdelen   hele dag    

 €  13,50     €     48,50     €    91,80     €  129,60      

          

 Mariakamer         

 Nostalgisch ingerichte kamer met een ronde tafel en 10 stoelen.  

 Geschikt voor individuele consulten en werken met groepen . 

 Met authentieke kerkbank tegen de wand.  

 Capaciteit: tot 10 personen 

 Afmeting: 5,0 X 4,75 meter (± 23 m2)  

 

 per uur     per dagdeel   2 dagdelen   hele dag    

 €  13,50     €     48,50     €    91,80     €  129,60      

          

 Huiskamer         

 Rechthoekige ruimte, ramen aan oostzijde. Rechthoekige en ronde tafel.  

 Capaciteit: tot 16 personen 

 Afmeting: 6,5 x 5,75 meter  (± 38 m2)  

 

 per uur     per dagdeel   2 dagdelen  hele dag    

 €  16,00     €     57,60     € 108,80     €  153,60      

          

Ontdek onze unieke vergaderlocatie  
in hartje centrum Breda 

Je kunt alle kanten op in Het Klooster Breda: zowel in de verschillende ruimtes van dit prachtige rijksmonu-

ment uit 1889, als in haar historische kloostertuin. Interesse om jouw bijeenkomst – zakelijke of privé – te or-

ganiseren in Het Klooster Breda? Vraag vrijblijvend een offerte aan via info@hetkloosterbreda.nl.  

 

50% korting 
In de geest van het werk van de paters, bieden we sociaal-maatschappelijke, spirituele en culturele instellingen 

de mogelijkheid om hun activiteiten tegen gereduceerd tarief in Het Klooster Breda te organiseren. Verschillende 

wijkraden, gemeentelijke instellingen, burgerinitiatieven en kleinschalige vonden bij ons al een inspirerende plek 

met goede en moderne faciliteiten. 

De ruimtes kunnen per uur, per dagdeel of voor een hele dag worden gehuurd.  

De dagdelen zijn: 9.00 - 13.00 uur / 13.00 - 17.00 uur / 18.00 - 22.00 uur.  

Een hele dag beslaat drie dagdelen. De vermelde tarieven zijn exclusief 21 % btw.  



 Kapel 'Koor'         

 Grote, hoge ruimte met grote ramen op het westen. Sfeervol en sereen.  

 Te gebruiken als meditatieruimte en voor vergaderingen.  

 Capaciteit: vergaderen tot 24 personen / staande receptie tot 60 p. 

 Afmeting: 6 x 8  meter (48 m2)  

 

 per uur     per dagdeel   2 dagdelen  hele dag    

 €  24,00     €     86,40     € 163,20     €  230,40      

          

 Pandhof          

 Intieme binnentuin, als buitenruimte te huren.  

 per uur     per dagdeel   2 dagdelen  hele dag    

 €  13,50     €     48,50     €    91,80     €  129,60      

          

 Tuin           

 Grote tuin, 2 grasvelden en 'beleeftuin" rondom grot en vijver.  

 Als buitenruimte te huur.  

 per uur     per dagdeel   2 dagdelen  hele dag    

 €  27,50     €     99,00     € 187,00     €  230,40      

          

 Rondleiding         

 Het is mogelijk een rondleiding te volgen door een deel van het klooster.  

 Een ronleiding beneden en door de tuin duurt ca. 2 uur, 

 inclusief koffie/thee en appeltaart. 

 vanaf 10 personen      per persoon        

 € 55,00 incl. btw    € 5,50 incl. btw     

Het Klooster Breda 

Schorsmolenstraat 13 | 4811 VN Breda | 076-593 88 45 | info@hetkloosterbreda.nl 

www.hetkloosterbreda.nl 

 Refter           

 Grote ruimte, vroegere eetzaal. Te gebruiken als grote vergaderruimte,  

 of voor festiviteiten (losse tafels met stoelen). De ruimte kan kleiner  

 gemaakt worden door middel van een tussenwand. 

 Capaciteit: vergaderen tot 40 personen / feestelijke opstelling tot 60 p. 

 Afmeting: 6,5 x 13,75 meter (± 90 m2)   

 Kleinere optie: 6,5 x 8,0 meter (52 m2)  

 

 per uur     per dagdeel   2 dagdelen  hele dag    

 €  42,50     €  153,00     € 289,00     €  408,00      

 €  30,00     €  108,00     € 204,00     €  288,00      

          

November 2019 



Ons verhaal 

In het oude Kapucijnenklooster 

aan de Schorsmolenstraat is 

sinds 2015 een woon- en 

werkgemeenschap gevestigd 

onder de naam ”Het Klooster 

Breda”. Met de inkomsten uit 

verschillende bedrijvigheden 

wordt mensen die uit 

dakloosheid komen onderdak 

geboden. Van hieruit kunnen 

zij zich weer een plek in de 

samenleving verwerven. 


