
Trouwen  



TROUWEN IN  
INDUSTRIËLE SFEER

De mooiste dag van jullie 
leven vieren op een unieke, 
sfeervolle wijze? We zijn 
dé eigentijdse, industriële 
trouwlocatie van Nijmegen 
en verzorgen graag jullie 
bruiloft van a tot z.

Trouwceremonie
Buiten op het terras met uitzicht 

op de Waal kun je elkaar het 

ja-woord geven. De Torenkamer, 

onder de Honigtoren of in ons  

restaurant biedt deze mogelijk-

heid ook. Elkaar het ja woord 

geven op een inspirerende plek 

als het Honigcomplex, dat is toch 

bijzonder?! 

Bruiloftreceptie
Of jullie het nu klein en intiem 

willen houden of groots willen 

uitpakken, wij regelen het!.  

Begin met een champagnetoren 

en geniet van de lekkerste en 

mooiste bruidstaart.

Fotoreportage
Het Honigcomplex is bij uitstek 

dé locatie voor een bijzondere 

trouwfotoshoot. De rauwe sfeer 

van de fabriek maakt dat jullie 

shoot uniek, onderscheidend en 

persoonlijk is. 

Romantiek in de fabriek
Rustig nagenieten met familie, 

vrienden en andere dierbaren, 

kan tijdens een romantisch diner. 

Binnen in het restaurant of buiten 

op het terras. Kies je voor een 

uitgebreid buffet? Of gaan jullie 

voor een sjieke a-la-carte? 

Voeten van de vloer
Dance the night away! Ook hier 

weer keuzes genoeg: een dj of 

band? Welke hapjes serveren we? 

Sluiten we de avond af met een 

lekkere nachtsnack of misschien 

wel een broodje met varkensvlees 

van het spit? Wij helpen je met 

het maken van je keuze, zodat  

jullie met een gerust hart kunnen 

feesten!

Iedere bruiloft is uniek
Voor ieder huwelijk nemen we 

ruim de tijd en we vinden het be-

langrijk om jullie te leren kennen. 

Christian, onze eventmanager, 

wilt graag van jullie weten hoe 

jullie de dag van je leven voor je 

zien, zodat hij, samen met jullie, 

dit tot in detail kan verwezenlij-

ken. Iedere bruiloft is voor ons 

uniek en we willen graag een dag 

verzorgen waar jullie nog lang 

over zullen napraten!







Diner
Het diner op jullie trouwdag moet 

uiteraard van heel hoog niveau 

zijn en is een moment van rust 

en genieten. Je kan er bij ons op 

vertrouwen dat onze chefs goed 

voor jullie zullen zorgen. 

We koken op ambachtelijke wijze 

en met veel passie. We gebruiken 

graag producten uit de buurt en 

houden van oude technieken als 

pekelen, wecken en roken. Wil je 

een diner met al je gasten aan 

een lange tafel of toch liever een 

buffet of walking dinner? Alles 

is mogelijk bij De Meesterproef. 

Het diner afsluiten met friandises 

en huisgemaakte limoncello? In 

ieder geval een vers kopje koffie 

van onze onderburen Blommers 

Coffee Roasters.

 



“We hebben echt een top dag gehad.
Groot compliment voor jou en je team; alles 

was geweldig! Eten was heerlijk en de 
service top. We hadden het ons niet beter 

kunnen wensen. Met als knaller dat  
broodje beenham aan het eind, geniaal!!

Heel veel dank!”  

- Marina en Luc - 



Feest!
Een knallend feest om de liefde te 

vieren! Ontvang je gasten met  

bubbels of een huisgemaakte  

cocktail. We hebben diverse ruimtes 

op het Honigcomplex die we hiervoor 

kunnen inhuren, maar het dak kan er 

ook vanaf in ons restaurant.  

We kunnen jullie gasten verwennen 

met lekkere hapjes en de lekkerste 

dranken. Misschien vinden jullie het 

leuk om een hoekje te maken met 

een wijn, whiskey of bierproeverij of 

een mooie tafel met de lekkerste 

kazen? 

Al dat drinken maakt natuurlijk  

dorstig. Dan is het natuurlijk lekker 

om een warme snack te halen zoals 

een hamburger, een frietje mayo of 

een home-made saucijzenbroodje. 

Gaan we regelen!



“Nog superbedankt voor alle  
moeite die je erin hebt gestoken  

om onze bruiloft tot een onvergetelijke 
dag te maken! Alles verliep  

(ogenschijnlijk) vlekkeloos en we heb-
ben er enorm van genoten samen. We 
hebben ook veel complimenten van de 
gasten ontvangen over de uitstekende  

bediening en het heerlijke eten. 
 En men was onder de indruk van jullie 
slimme uitserveersysteem bij het diner 

;) Wat ons betreft was het namelijk 
zeer zeker een aanrader!”  

- Boyd en Marloes -



SÜSS GEBAK  

(taarten en cupcakes)

DE KAMERAKAST  

(photobooth in een vintage jasje)  

MATHIJS HANENKAMP  

(bruidsfotograaf)

JAAP BAARENDS  

(bruidsfotograaf)

 
GIJS KROES  

(bruidsfotograaf)

NICOLE BOSCH  

(bruidsfotograaf)

MASHA BAKKER  

(bruidsfotograaf)

HAPPY VINTAGE  

(styling)

DJ COMPANY  

(muziek)

SUITCASE SUZZY  

(zwoele sound van jazz)

Wij werken graag samen met:



ALGEMENE  
INFORMATIE
Betalingsvoorwaarden
Wij bieden de volgende betalingsmogelijkheden:

1. Contant.

2. Pin/ Credit Card.

3. Op rekening. 

Wij vragen een aanbetaling van 30 % van het offerte be-

drag. Deze dient 3 weken voor de afgesproken ceremonie-

datum voldaan te zijn.

Annuleringsvoorwaarden volgens UVH 

 zie www.hethoofdkwartierhoreca.nl

Onder annulering verstaan wij het afzeggen van de reserve-

ring in zijn geheel en het substantieel (>10%) terugbrengen 

van het aantal afgesproken personen. 

-  Tot 3 weken van te voren worden er geen kosten in  

rekening gebracht bij eventuele annulering.

 

- Bij een annulering binnen twee weken van de afgesproken 

datum wordt 50% van de offerteprijs in rekening gebracht.

-  Bij een annulering binnen 7 dagen van de afgesproken 

datum wordt 75% van de offerteprijs in rekening gebracht.

Bij No-show, i.e. afwezigheid op de afgesproken datum  
en tijd zonder melding, wordt de volledige offerteprijs  
in rekening gebracht.

Parkeren:
Het Honigcomplex beschikt over een grote parkeerplaats 

waar u gratis kunt parkeren. 

Navigeer naar Waalbandijk 20 en volg de borden  

Honigcomplex P.

Give away’s:
Wij kunnen jullie gasten voorzien van een leuke give away, 

We hebben Glory producten onze eigen food & drinks lijn, 

giftcards die men in onze restaurants kan besteden of we 

kunnn in samenwerking met leveranciers een ander orgineel 

idee voorgeven.

Audiovisueel:
Onze ruimtes zijn voorzien van speakers, minijack aansluitin-

gen en microfoons. In overleg kunnen we extra audiovisueel 

middelen plaatsen in samenwerking met onze leveranciers.



“Tijdens onze zoektocht naar een  

geschikte locatie hadden we twee eisen: 

de locatie moest een ontspannen sfeer  

uitstralen maar wel met uitstekende  

service en kwaliteit.  

Dit hebben we zeker gevonden bij  

De Meesterproef. Het diner was tot in  

de puntjes verzorgd en het personeel 

was erg hartelijk en behulpzaam. Tot in 

de kleine uurtjes hebben ze hard gewerkt 

om er voor te zorgen dat wij een  

fantastische dag hebben gehad.”  

- Johan en Jasmijn -



Bezoekadres: Waalbandijk 14, 6541AJ Nijmegen, 024-2020002

Christian van Bolderen: 06-24274632, christian@hethoofdkwartierhoreca.nl



www.hethoofdkwartierhoreca.nl


