
Wij heten u van harte welkom op deze historische locatie 
in West-Brabant. Bovendonk is een bijzondere feestlocatie, 
gelegen tussen Breda en Roosendaal. Wat u ook wilt vieren: 
uw verjaardag, jubileum of gewoon een borrel met vrienden, 
bij Bovendonk bent u aan het juiste adres. Een locatie met 
een gemoedelijke warme sfeer, perfect voor het vieren van 
memorabele momenten die u graag met vrienden en familie 
deelt.

In deze brochure leest u in het kort over de mogelijkheden die 
Bovendonk biedt en kunt u de sfeer van uw aangelegenheid 
alvast proeven.

Heeft u naar aanleiding van deze brochure vragen? We staan 
voor u klaar om ze te beantwoorden.

Feestlocatie Bovendonk



Bij Bovendonk viert u de bijzondere momenten in het leven. 
Bovendonk is vaak het decor voor bruiloften, feesten en 
partijen, groot en klein. Een greep uit de mogelijkheden:

✓ Feestzaal tot 300 personen
✓ Private dining tot 180 personen
✓ Brasserie en bar tot 60 personen
✓ Binnentuin voor recepties en BBQ tot 500 personen

Kiest u voor Bovendonk dan kiest u ook voor:
✓ 150 gratis parkeerplaatsen
✓ Goede bereikbaarheid vanaf A17 en A58
✓ Één contactpersoon tijdens de voorbereidingen 
✓ Wi-Fi in het gehele pand 
✓ 75 hotelkamers, standaard of budget

Bovendonk in het kort





Feestzalen

Zaal m² Lunch/diner Feest/borrel

Refter 
Seminarie 
Refter/Seminarie

120
144
264

100
80
300

150
150
300

Brasserie 88 44 60

Stafkamer 56 40 50





Bovendonk, bijzondere feestlocatie, gelegen tussen Breda 
en Roosendaal. Wat u ook wilt vieren, verjaardag, jubileum 
ofgewoon een borrel met vrienden

Feestlocatie Bovendonk
Uw feest is bij Bovendonk in goede handen. Wij verzorgen 
uw aangelegenheid van begin tot eind. Geheel naar wens 
serveren we hapjes en drankjes, een uitgebreid dinerbuffet 
of een 3-gangen menu.

Het ontbreekt u en uw gasten aan niets. De bijzondere sfeer 
van het pand en de goede service zorgen er voor dat uw 
gasten nog lang over uw feest zullen napraten.

U kunt kiezen uit een van de standaard feest- en 
drankarrangementen óf uw feest helemaal zelf samenstellen. 
Neem vrijblijvend contact op met de afdeling reserveringen 
voor een afspraak.

Vieren en feesten





Een lekker lokaal gebrouwen biertje of biefstuk uit de regio, 
bij Bovendonk werken we waar mogelijk graag met lokale 
producten. Zo heeft u een vers en smaakvol gerecht op uw 
bord. Heeft u speciale wensen? We denken graag met u mee.  

We hechten waarde aan duurzaamheid. Zo zijn we dag in, 
dag uit bezig met het verminderen van onze ecologische 
voetafdruk: waterbesparing, energiebesparing en ook met 
lokaal ondernemen. Daarnaast werken we nauw samen 
met SDW. Onze tuin en het park worden onderhouden door 
mensen met een achterstand tot de arbeidsmarkt. 

Bovendonk is een rijksmonument. Onze missie is deze 
bijzondere plek in stand te houden. 8% van onze omzet 
wordt direct geïnvesteerd in het behoud en onderhoud van 
het monumentale pand. Zo behouden we Bovendonk voor 
de toekomst.

Eerlijk, lokaal en duurzaam



Zaal m² Lunch/diner Feest/borrel

Refter 
Seminarie 

Refter/Seminarie

120
144
264

100
80

300

150
150
300

Brasserie 88 44 60

Stafkamer 56 40 50

Napoleonbar 56 30 40



U heeft iets te vieren en wilt dat op daar op een leuke of 
bijzondere manier invulling aan geven. Op en rondom 
Bovendonk worden allerlei leuke activiteiten en excursies 
georganiseerd. Van een oud-Hollandse spellenmiddag 
tijdens een familieweekend tot een stadswandeling in 
Oudenbosch of een rondleiding door Bovendonk. Wij 
denken graag met u mee.

Komen uw gasten van verder weg? Uw gasten kunnen na een 
gezellige borrel of geslaagd feest gewoon blijven slapen. 
Geen gedoe met taxi of openbaar vervoer. Na een goede 
nachtrust op een van de hotelkamers en een smakelijk 
ontbijt kunnen uw gasten uitgeslapen huiswaarts keren.

Activiteiten en overnachten





Heeft u vragen? Wilt u zelf vrijblijvend een kijkje komen 
nemen op Bovendonk? U bent van harte welkom. Voor een 
rondleiding of vrijblijvend gesprek dient u vooraf contact op 
te nemen.

Conferentiecentrum & Hotel Bovendonk
Hofstraat 8 
4741 AK Hoeven
+31 (0) 165 507 550 
reserveringen@bovendonk.nl

Afdeling reserveringen 
Peggy van Aert 
Esmee Jansen

Meer informatie


