
It’s always better 
together in 

winter weather



Samen stilstaan bij de successen die het jaar heeft gebracht, 
de samenwerkingen die daarvoor hebben gezorgd en om 
vooruit te kijken naar het nieuwe jaar.

Of je dit nu gezamenlijk met het team, partners en/of klanten 
doet, de afsluiting van het jaar wil je gezellig, speciaal en 
waardevol maken. Hutten helpt jou om het eindejaarsevent 
succesvol te maken. Op jouw (bedrijfs)locatie of op een van 
onze sfeervolle eventlocaties.

Hutten Meetings & Events
Mountbattenweg 2 
5466 AX Veghel
0413 752 020 

Santa Claus
is coming to town!



Soorten events

Kerstdiner

Met het hele gezelschap aan een lange 
tafel of in diverse groepen verdeeld aan 

sfeervolle tafels over de ruimte.  
Wij maken een passende opstelling van 
tafels en stoelen. Met spraakmakende 
kerstdecoratie en een smaakmakend 

kerstdiner! 

Nieuwjaarsborrel

Op een goed, beter, best 2023! 
Er zijn altijd genoeg redenen om 

vooruit te kijken naar ene nieuw jaar. 
Een jaar vol nieuwe kansen! Samen met 
jouw team samen komen en proosten 

op een nieuw begin. Onze collega’s 
schenken de champagne flutes voor 
jullie in en samen heffen we het glas!  

Kerst is dé tijd om te pieken!
Opvallend, onderscheidend, maar vooral onweerstaanbaar! Een feestelijk gedekte tafel, prachtige stoelen,  
glitterende styling, de ultieme kerstdecoratie, culinaire feestelijkheden en bruisende nieuwjaarsdrankjes.  

En dat met goed gezelschap. Jouw gezelschap!  

Relatie-event

Een relatie-event is dé kans 
om waardering te uiten naar 

opdrachtgevers, partners en/of 
leveranciers. Daarnaast verbetert het 

ook de band met jouw relaties en 
ontmoet je elkaar in een ontspannen 
sfeer. Op naar een nieuw jaar vol met 

nieuwe kansen binnen de huidige 
samenwerking of nieuwe initiatieven.  



We have a degree
in rocking around the 

christmas tree
Wij betoveren jouw gezelschap! Laat je inspireren en 

geniet samen met jouw team van: een Happy ho ho kerstmarkt,
 Winter Wonderland, een foute Kerstborrel of Colorful Christmas diner. 

En heb je zelf een idee? Dan kijken wij graag met je mee!

Bekijk onze concepten op de volgende pagina.



Concepten

Ho Ho Ho, Merry Christmas! Deze knusse wintermarkt met 
authentieke kersthuisjes zorgt voor hét ultieme kerstgevoel. 

Lekker opwarmen bij een vuurkorf en genieten  
geroosterde marshmallows of van warme glühwine!  

Ruik jij die knusse, winterse geuren al? 
Of je er nu voor kiest om je gasten hun eigen kerstpakket te 

laten samenstellen of deze setting als het decor van een 
culinaire kerstavond? Wij zorgen voor ruimte, de gewenste 

sfeer en heerlijke hapjes! Christmas calories don’t count! 

Is ‘fout’ all you want for Christmas? En kan je niet wachten tot de 
kerstmuziek weer uit de speakers komt? Goed nieuws! 

Mariah heeft gebeld, ze heeft er ook dit jaar hartstikke veel zin in! 
Ook zittend gaat meezingen prima. Geniet jij van heerlijke glühwein 

en kerstkransjes aan een sfeervolle tafel? We trekken we allemaal 
de onze meest foute kersttrui aan en heffen we samen het glas! 

CHEERS. 

happy 
ho ho 

wintermarkt

KERSTBORRELKERSTBORREL
FOUTEFOUTE  



Concepten

ICE ICE BABY! Waan je in winterse sferen met dit ‘koele’ thema. 
Geniet van smaakvolle bites en ijskoude cocktails in een door 

ijskristallen omgeven ambiance. IJsberen, sneeuw, dierenvachten; 
qua decor en styling gaan we met dit ijskoude thema: 

Over de top van de ijsberg!  It’s snow cosy! 

En of deze dagen een feestje zijn! Bij het ‘Colorful Christmas’ 
thema ontkom je niet aan kleur, staat partymodus maximaal aan 

en geniet jij met jouw gezelschap van de lekkerste smaken. 
Culinair en dranken. Het is altijd een feestje!

It’s a holly jolly Christmas! The best time of the year. 

ColorfulColorful
ChristmasChristmas
dinnerdinner

Colorful
Christmas
dinner



Kom jij bij ons langs? Of wij naar jou? 
Winter Wonderland staat op iedere locatie voor jullie klaar.

Locaties



DOMUSDELA
DOMUSDELA biedt alle mogelijkheden en ruimte om ieder 
evenement bijzonder en onvergetelijk te maken. Deze locatie 
straalt een stuk historie uit met een eigentijdse twist en dat alles
in het bruisende stadshart van Eindhoven.

‘t Boshuys
‘t Boshuys is dé plek voor uiteenlopende events. Midden in de 
bossen van de Sonse Heide wordt ieder evenement tot een 
unieke beleving gemaakt. Voor alle feesten, partijen en 
vergaderingen staat onze deur dagelijks open!



Orangerie
De Orangerie is een adembenemende locatie in hartje Den Bosch 
en biedt een intieme sfeer waarin persoonlijke aandacht nooit 
ontbreekt. De Orangerie heeft drie prachtige zalen met ieder zijn 
unieke charme.

Philips Stadion 
Het Philips Stadion, de plek die topvoetbal en de regio 
Zuid-Nederland verbindt. Je voelt de Brabantse gezelligheid 
en gastvrijheid. Je beleeft vitaliteit en innovatie. 
Je ervaart professionaliteit en de wil om te scoren. 



Klooster 
Bethlehem
Deze prachtige en stijlvolle locatie gelegen in de landerijen 
van het Brabantse dorpje Haren, heeft alles onder één dak en 
maakt van elk event een perfecte dag. Het veelzijdige Klooster 
Bethlehem is geschikt voor kleine gezelschappen, maar kan bij 
grote events tot wel 1.150 gasten verwelkomen. Hier wordt jouw 
eindejaarsevent een écht sprookje!

Johan Cruijff 
ArenA 
Thuisbasis van Ajax, het Nederlands elftal, legendarische concerten 
en inspirerende zakelijke events. De Johan Cruijff ArenA wil met 
innovaties, duurzame initiatieven en maatschappelijke betrokkenheid 
het verschil maken binnen en buiten het stadion. Het is een 
buitengewone plek waar het applaus en gejuich nog nagalmen en 
waar jouw eindejaarsevent er één wordt om nooit te vergeten.



Op jouw eigen 
(bedrijfs)locatie 
Bij ons of toch liever op jouw eigen locatie? Geen probleem! 
Wij zorgen ervoor dat iedere ruimte ondergedompeld wordt in 
de gewenste stijl en er superfeestelijk uitziet. Uiteraard is ruimte  
nu een vereiste. Is dat voldoende aanwezig? Dan zorgen wij voor  
de knusse sfeer.



Hutten Meetings & Events
Mountbattenweg 2 
5466 AX Veghel
0413 752 020

www.huttenmeetingsevents.nl
sales@hutten.eu

Smaakt dit 
naar meer?
Neem contact 
met ons op!



Proost op het leven en op elkaar.
Op bijzondere feestdagen en 

op een goed, beter, best nieuwjaar!


