
INDUSTRIEEL TROUWEN 
IN HET KOELHUIS



Willen jullie een exclusief diner in industriële stijl? 

Een bijzondere ceremonie met uitzicht op de 

Noorderhaven en een spectaculair feest tot in de 

vroege uurtjes? Of kiezen jullie voor een intieme 

setting met ondergaande zon en uitzicht over 

de IJssel? 

Met veel liefde en oog voor detail verzorgen we 

de organisatie en styling van jullie grote dag. 

Willen jullie het anders dan anders? Dan moet 

je bij het Koelhuis zijn. Wij houden daar van! 

Hebben jullie nog andere wensen? Op ieder 

denkbaar gebied kunnen we helpen, van drukwerk 

en decoratie tot lichtshows en entertainment, niets 

is ons te gek. Ook kan Het Koelhuis jullie de gehele 

organisatie uit handen nemen voor een ontspannen 

voorbereiding op een perfecte trouwdag. 

Elke bruiloft is uniek. We gaan daarom graag in 

gesprek om jullie wensen en onze mogelijkheden 

te bespreken. We leveren altijd maatwerk!

Floormanager Rob: “Wij houden ervan 

als het anders dan anders mag!” Droomdag 

 

Zijn jullie op zoek 
naar een unieke 
industriële locatie 
voor jullie bruiloft?  
De ongedwongen sfeer, 
stoere uitstraling en 
oneindige mogelijkheden 
maken het Koelhuis  
tot dé locatie om te 
trouwen. Sinds de 
opening in 2012 wisten 
veel bruidsparen Het 
Koelhuis te vinden.  
Het is dé plek om jullie 
droomdag te vieren!



Over Het  Koelhuis 

 

In 1920 werd het koelhuis 

gebouwd om er de zomer-

boter te bewaren. Na een 

periode van leegstand werd 

het gebouw nieuw leven 

ingeblazen door de huidige 

eigenaren. Met veel liefde  

voor historie en industriële 

sfeer hebben zij het gebouw 

gerestaureerd. De originele 

details zoals houten isolatie-

deuren van een halve meter 

dik, zeshoekige glazen bouw-

stenen (brique Falconnier), 

bijzondere trapleuningen en 

weegschalen geven dit pand 

in Amsterdamse schoolstijl 

een unieke uitstraling. 



Alle ruimte 
Het Koelhuis heeft acht bijzondere ruimten.  

Ze hebben allen hun eigen karakter en zijn  

ruim, licht en helemaal naar jullie eigen sfeer  

in te richten. Van een sfeervolle ceremonie in de 

ruime Machinekamer met grote ramen en zicht 

op de haven tot dansen onder stoere houten 

gewelven in de kelder. Het Koelhuis ligt direct 

aan de Noorderhaven waardoor je bij ons 

letterlijk in het huwelijksbootje kunt stappen!

Specifieke informatie over onze 

ruimtes en sfeerbeelden vind je  

in onze brochure ‘Alle ruimte in 

Het Koelhuis’.



Culinair 
Wij houden van goed en eerlijk eten, mooie wijnen en 

perfecte smaakcombinaties. Het Koelhuis beschikt over  

een eigen, professionele keuken en en al onze gerechten 

zijn vers. Van een robuuste lunch tot een uitgebreid diner 

in festivalstijl en van een gedecoreerde sweettable tot 

luxe hapjes, waar jullie maar zin in hebben. Onze keukencrew 

laat zich graag door jouw ideeën inspireren. 

Chefkok Mirjan: “Helemaal uitpakken op een 

foodfestival of een intiem diner aan lange 

tafels, juist die afwisseling maakt mijn 

werk in Het Koelhuis zo leuk!”



Decoratie & styling
Het industriële pand heeft zelf al een stoere en unieke uitstraling. Door licht, decoratie en styling past het 

gebouw zich moeiteloos aan jouw eigen sfeer aan. Vanuit onze studio brengen we onze jarenlange ervaring in 

interieurontwerp en inrichting. We kunnen jullie inspireren met moodboards in verschillende stijlen. We gaan 

altijd samen met jullie op zoek om de inrichting perfect te laten aansluiten bij jullie eigen stijl. Van een chique 

lounge sfeer tot een festivalstijl: alles kan! 

Stylist Merle: “Met passende decoratie 

geef je een eigen touch aan de dag, het

industriële pand leent zich perfect voor 

verschillende stijlen.”



Entertainment   & audiovisueel
Op zoek naar dé perfecte band of DJ voor jullie 

feestavond? Of het pand ’s avonds uitlichten? Wil je 

een geluidsset bij de ceremonie of een DJ-booth 

tijden de receptie of het feest? Wij regelen alle 

gewenste audiovisuele middelen. Veel kennis, 

expertise en middelen hebben wij zelf in huis. 

Daarnaast hebben we een groot netwerk van 

samenwerkingspartners in de evenementenwereld.

Fotografie & video
Het Koelhuis is een fotogenieke locatie die regelmatig 

wordt gehuurd voor fotoshoots, filmopnames en 

televisieprogramma’s. Wil je ook je ook jouw 

fotoshoot in Het Koelhuis?  

Dan ben je verzekerd van een unieke stijl en sfeer. 

Naast het gebouw is de haven naast ons pand ook 

zeer fotogeniek. Wij werken met goede fotografen en 

filmers om jullie trouwerij naar wens vast te leggen 

zodat je later met veel plezier kunt terugkijken!



Weddingplanner Yvon: “Wanneer 

je de bruidsreportage vooraf aan 

de ceremonie maakt, mis je in de  

middag niks van je eigen feest!”

Weddingplanning 
Het Koelhuis is eigendom van Studio Hoogeveen & 

van Tilburg. De studio heeft jarenlange ervaring in 

evenementenorganisatie, interieurontwerp, styling  

en communicatie. Daarom is de rol van wedding-

planner ons op het lijf geschreven! Wij kunnen jullie 

bruiloft van A tot Z organiseren. Van het ontwerp 

van uitnodigingen en het drukwerk tot decoratie 

en entertainment. In samenwerking met jullie 

ceremoniemeester zorgen wij ervoor dat alles 

vlekkeloos verloopt. Op de dag zelf kunnen we de 

ceremoniemeester naar wens zaken uit handen 

nemen zodat hij of zij ook van jullie feestelijke 

dag meegeniet. Nieuwsgierig naar een geheel 

stressvrije bruiloft? Vraag naar de mogelijkheden! 



Wil je op locatie  trouwen?
We zijn gespecialiseerd in het inrichten en aankleden 

van bijzondere locaties. Dus alles wat wij in en om  

Het Koelhuis doen, kan ook op een andere plek. Heb 

je een eigen locatie in gedachten? Een boerenschuur, 

een loods, een plek aan de IJssel of jouw eigen tuin? 

We denken graag met jullie mee en nemen de 

organisatie en uitvoering met plezier uit handen.

Contact 

ma t/m vrijdag van 9.30 tot 17.00 uur 

of mail naar info@hetkoelhuis.nl

 

Auto

Overdekte parkeergarage naast Het Koelhuis. 

 

Openbaar vervoer

Naast NS en busstation Zutphen Fo
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