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Twee prachtige, authentieke gebouwen in het 
hartje van Antwerpen. Via deze brochure willen we 
u graag een overzicht geven van de verschillende 

mogelijkheden die er zijn om uw huwelijksfeest zo 
goed mogelijk naar uw wensen te organiseren.

In tegenstelling tot andere trouwlocaties werken 
wij voor u graag een voorstel op maat uit en kan u 
ons ook zien als uw persoonlijke weddingplanner.
 Wij kijken er dan ook naar uit om u persoonlijk te 
mogen ontmoeten zodat we uitstekend kunnen 

inspelen op jullie verwachtingen.

Contacteer ons vandaag nog via 
wijtrouwen@felixpakhuis.nu

Want jullie hebben iets te vieren. We vinden het 
dan ook enorm fijn dat u aan ons denkt bij het 

organiseren van uw huwelijksfeest en wensen jullie 
van harte proficiat met jullie verloving.

Neem gerust uw tijd bij het doornemen van deze 
brochure. We hebben u veel te vertellen.

GE-FELIX-ITEERD!

Felix Pakhuis & 
Bourla Schouwburg
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FELIX PAKHUIS;

Het Felix Pakhuis was in 
de negentiende eeuw  een 
opslagplaats voor koffie, graan, 
kaas en zo veel meer. Dit 
authentieke gebouw heeft, mede 
dankzij de indrukwekkende 
Lichtstraat, zijn charme van toen 
nog steeds niet verloren. 

Laat u verrassen door ons restaurant, evenementzaal het Salon, de Lichtstraat of onze mArkt. 
Kortom het Felix Pakhuis biedt talrijke mogelijkheden voor uw evenement en zit boordevol culinaire 
verrassingen.

Geluk, gezelligheid en gastronomie vormen de drie basisingrediënten van het Felix Pakhuis, een 
authentiek pakhuis met zicht op het Willemdok en ons terras op het Eilandje. Dankzij deze unieke 
locatie krijgt jullie huwelijksfeest meteen een unieke uitstraling waar uw gasten ongetwijfeld van 
onder de indruk zullen zijn.

felicis, (gen. mv.), felicium; (Latijn)

GELUK
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HET SALON

Of u nu een receptie, huwelijksfeest, 
een uitgebreid 3-gangenmenu, 
een buffetformule of een walking 
dinner verkiest: ons Salon opent 
graag haar deuren voor u en uw 
gasten. Deze multifunctionele ruimte 
wordt gekenmerkt door authentieke 
zuilenrijen die een magische intimiteit 
creeren. De strakke lijnen van het 
oorspronkelijke pakhuis werden 
smaakvol gecombineerd met warme 
materialen en sfeerverlichting. 

CAPACITEIT HET SALON

Zittend: 220 personen
Staand: 400 personen
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In combinatie met het Salon kan ook de imposante 
Lichtstraat van het Felix Pakhuis exclusief gebruikt 
worden. De Lichtstraat leent zich perfect voor aperitieven,  
zomerse recepties en walking dinners. De overdekte 
straat verbindt de jachthaven van Antwerpen met de 
oude binnenstad en geeft uw feest ongetwijfeld een extra 
uitstraling. 

LICHTSTRAAT

CAPACITEIT LICHTSTRAAT

Zittend: 120 personen
ceremonie: 120 personen

Staand: 350 personen

Wist je dat getrouwde koppels het 
gelukkigst zijn in het 3e jaar 

van hun huwelijk?
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RESTO
Het restaurant van Felix Pakhuis is een vaste 
waarde in Antwerpen. Naast onze populaire 
brunch in het weekend, staat ons restaurant 
gekend voor zijn heerlijke, pure keuken 
waar we steeds teruggrijpen naar de beste 
seizoensgebonden producten op de markt.

Fan van brunchen? Wij voorzien graag voor u 
en uw gezelschap een heerlijke trouwbrunch 
met allerlei lekkers op jullie tafel! 

CAPACITEIT RESTAURANT Zittend: 130 personen
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DE MARKT
In de mArkt huist de ziel van het gebouw. 
We verwennen hier iedereen die van lekker 
eten en gezelligheid houdt. U kan hier perfect 
terecht voor uw trouwreceptie.

CAPACITEIT MARKT

Zittend: 40 personen
Staand: 80 personen
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BOURLA SCHOUWBURG
Op dagen zonder theatervoorstellingen stellen wij de Bourla Schouwburg graag 
exclusief open voor u en uw gezelschap. Bourla Schouwburg is een prachtig 
authentiek gebouw dat uw evenement onmiddellijk een warme, majesteuze 
uitstraling zal geven. Wees er als eerste bij en kom onze ruimtes ontdekken. We 
luisteren graag naar uw inhoudelijke wensen en uw budgettaire mogelijkheden 
om u een voorstel op maat aan te bieden. 

Laat u inspireren door het nostalgisch rood interieur, de imposante zuilen en de 
statige klassieke trappen. Met de grote zaal, De Foyer en Bar Pierre geeft Bourla 
Schouwburg u tal van verschillende mogelijkheden om uw huwelijksfeest net 
dat tikkeltje meer te geven. De Bourla Schouwburg ademt pure romantiek uit!
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De Bourla Schouwburg werd in 1827 ontworpen door Pierre Bourla. 

Met de halfronde ingang drukte hij zijn stempel op de 
bijzondere architectuur. De lier en het masker op de nok 
van het dak verwijzen naar de functie van het gebouw: 
ruimte bieden voor muziek en theater. In 1834 werd de 
schouwburg ingehuldigd en erkend als één van de best 
gebouwde schouwburgen in Europa. De Bourla Schouwburg 
is sinds 1998 de thuisbasis van het theatergezelschap 
Toneelhuis. 

BAR PIERRE
Op het gelijksvloers bevindt zich onze

lunch-en aperozaak, Bar Pierre, die perfect kan 
dienen voor recepties.
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Deze unieke, 
weelderige 
locatie imponeert 
al bijna 200 jaar. 
Uw genodigden zullen 
ongetwijfeld gecharmeerd zijn.

DE FOYER
Naast onze populaire brunch in het 
weekend kan u in de Foyer ook terecht 
voor een magisch huwelijksfeest.

De Foyer is een prachtige authentieke 
zaal die uw huwelijksfeest onmiddellijk 
een warme, majestueuze uitstraling zal 
geven. Bewonder de halfronde koepel met 
zijn indrukwekkende lusters en prachtige, 
klassieke ramen. Of droom even weg bij de 
historische muurschilderingen. Uw gasten 
zullen ongetwijfeld onder de indruk zijn.

Bepaal de inkleding van uw huwelijksfeest 
volledig zelf naar uw smaak en keuze. Wenst 
u graag specifieke bloemen of specifieke 
stoelen? Alles is mogelijk om hét huwelijk van 
uw dromen waar te maken.

Bent u een liefhebber van Jazz, Burlesque 
of klassieke muziek? Elk warm concert komt 
hier volledig tot zijn recht. De charme van de 
zaal zorgt gegarandeerd voor een intieme, 
betoverende sfeer.

CAPACITEIT FOYER

Zittend: 140 personen
Ceremonie: 125 personen

Staand: 250 personen
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GROTE ZAAL
Uw seremonie kan in de Grote Zaal 
plaats vinden wanneer er geen thea-
tervoorstellingen zijn. Het is een prach-
tige locatie voor een presentatie, con-
ferentie, seminarie of concert.

Het interieur met Pompejisch rood, spiegels 
en bladgoud voert uw gasten terug naar 
de sfeer van de belle époque. Aansluitend 
verzorgen wij voor u een walking dinner 
of gastronomisch diner in De Foyer. 
Contacteer ons vandaag nog en wees er als 
de eerste bij.

CAPACITEIT GROTE ZAAL

Zittend: 900 personen
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Wist je dat het wereldrecord 
van langstdurende huwelijk op 
dit moment op 92 jaar staat?
Doen jullie beter? 
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Klaar voor de lac du connemara?
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WAT 
TROUWKOPPELS 

VERTELLEN 
OVER HUN

HUWELIJKSFEEST

Justine & Wouter

Mika & Annemie

Een ongelofelijke grote dankjewel, 
voor de organisatie van onze trouw 
op 6 augustus! Op de dag zelf is alles 
exact verlopen zoals we op voorhand 
hadden afgesproken. Inrichting van de 
Lichtstraat was geweldig, gevolgd door 
een super receptie met lekkere wafels, 
ijsjes en aardbeien! Bediening was super 
professioneel en altijd met een lach.  
Het eten was van ongelofelijke kwaliteit: 
de hapjes tijdens de cocktail, het 
hoofdgerecht en het dessertenbuffet. 
Het team van DJ Rudi heeft er dan ‘s 
avonds (tot vroeg in de ochtend) een 
dikke lap op gegeven. Onze gasten én 
wijzelf waren (zijn) in de zevende hemel. 

Voor toekomstige trouwers: door te 
kiezen voor dit team, kan je op en top, 
zorgeloos genieten van dé grote dag. 
De maître heeft samen met het team 
alles onder controle! Vanaf de eerste 
ontmoeting was het duidelijk dat jullie 
weten wat jullie doen, en dit graag 
doen.

Wat een dag! Het was FENOMENAAL.
Ook al drinken we momenteel 
een cocktailtje bij een Griekse 
zonsondergang, met ons hoofd 
zitten we nog steeds tussen de 
dromenvangers in het Felix Pakhuis. 😉 
We hebben enorm veel complimenten 
gekregen over het lekkere eten en de 
fantastisch vriendelijke bediening. 
En wauw de hele aankleding, het 
was AF, helemaal zoals we het in ons 
hoofd hadden. Om dat verwezenlijkt te 
zien, dankzij jullie, was geweldig. Het 
compliment dat we het meeste hebben 
gekregen was: “dit is nu eindelijk eens 
een trouwfeest waar ge helemaal uzelf 
kunt zijn, waar ge helemaal op uw 
gemak zijt, alles kan, alles mag.” En dat 
is exact waar wij voor staan en wat we 
wilden bekomen. Heerlijk gevoel dat 
we daar met zen allen in zijn geslaagd! 
Dankjewel!
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UW HUWELIJK OP MAAT 

Om uw feest naar uw specifieke wensen te kunnen inrichten, stellen we 
u graag onderstaande mogelijkheden voor: 

TAFELS & STOELEN

Voor tafels, stoelen, tafellinnen en 
servetten betaalt u 9,5 euro per persoon 
voor een standaard opstelling. In 
samenspraak kan steeds voor extra of 
ander meubilair gekozen worden, met een 
mogelijke meerprijs tot gevolg.

SEMINARIEFACILITEITEN

Voor het gebruik van onze 
seminariefaciliteiten (3 schermen , 3 
beamers en 1 draadloze micro) wordt 275 
euro aangerekend in het Felix Pakhuis. 
Voor Bourla Schouwburg gaan we graag in 
overleg.

HOSTESS

Voor een hostess bij het onthaal, een 
bewaakte vestiaire of een toilethulp betaalt 
u in voorkomend geval 35 euro per uur, 
met een minimum van 4 uren. Vanaf 100 
personen beschouwen wij toilethulp als 
verplicht. 

STATAFELS

Statafels met stijlvolle stretch worden 
verhuurd aan 25,00 euro per stuk.  
Specifieke kleuren kan u steeds uitkiezen.
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DJ

U bent volledig vrij in uw keuze van DJ. Wij 
bevelen graag onze favoriete  DJ’s aan. 
(+/- 600 euro)
Voor het Felix Pakhuis bedraagt het gebruik van 
onze geluidset 250 euro. De discobar bestaat uit 
een mengtafel en 2 CD-spelers. Het gebruik van 
de aanwezige dansvloerverlichting in de zaal zit 
vervat in de huur.  

In Bourla Schouwburg kan u net als in Felix 
Pakhuis gebruik maken van onze basis geluidset 
(2 CD-spelers + mengpaneel) voor 250 euro. 
Indien u onze professionele discobar (inclusief 
speciale discobarverlichting) wenst te gebruiken 
komt dit op 675 euro. De Foyer beschikt niet 
standaard over deze discobarverlichting.

LIVEMUZIEK

Indien u livemuziek verkiest, zorgen wij op basis - 
van een door u goedgekeurde offerte – voor aan-
gepast geluidsmateriaal. Technische of logistieke 
support ter plekke wordt hierbij aangeboden aan 
55 euro per uur. Wanneer externe materialen & 
ondersteuning vereist zijn, werken wij exclusief 
samen met onze partner LSB-rent te Brecht. 

UW EVENT OP MAAT
FOTOGRAAF

Op zoek naar een professioneel en artistiek 
fotograaf? Neem dan vrijblijvend contact op met 

Christophe Morre (0477/26.28.03 of 
www.morrec.be) 

PARKING

U kan gebruik maken van de ondergrondse 
betaalparking Q-Park – waarvan de uitgang zich 

net voor het Felix Pakhuis bevindt .

Voor Bourla Schouwburg kan u gebruik maken 
van de  ondergrondse parking aan de Oudaan  of  

de ondergrondse parking van de Arenberg 
Schouwburg.

HOTELS

Wenst  u na uw evenement liever niet meer naar 
huis te rijden? Dan bevelen wij  u graag enkele 

leuke hotels en suites in de buurt aan:

In de buurt van Felix Pakhuis:
U Eat & Sleep Antwerp   

Nassaustraat 42, ‘t Eilandje

Feek Suites
Oude Leeuwenrui 23

In de buurt van Bourla Schouwburg:
Les Nuits

Lange Gasthuisstraat 12

BLOEMDECORATIE

Indien u bloemdecoratie wenst, bent u vrij om 
rechtstreeks contact op te nemen met één van 
onze favoriete bloemenleveranciers:

Blomster op het nummer 0478/52.39.96

HUWELIJKSTAARTEN

Een huwelijkstaart kan niet ontbreken bij uw 
huwelijksfeest. Wij werken hiervoor nauw samen 
met onze favoriete patissier BAKED. Geef ons uw 
wensen door en wij contacteren hen voor uw 
persoonlijke en unieke creatie.
 
www.baked.be
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FEEST
FORMULES

In nauw overleg met onze chef, de keuken- en zaalcrew werken 
we momenteel hard aan de nieuwe feestformules van Felix Pakhuis 
en Bourla Schouwburg. 

Wij werken uitsluitend met lokale seizoensproducten, laten u 
verrassende smaken ontdekken en hebben oog voor presentatie. Zo 
zorgen we voor een onvergetelijke food experience. 

Onze chef is een gepassioneerde foodie die permanent op zoek gaat 
naar de allerbeste kwaliteit van seizoensgebonden producten. Dankzij 
onze jarenlange ervaring zijn wij in de mogelijkheid op zeer hoog 
niveau eten te serveren op onze feesten.
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HUUR 

De huur van het Salon bedraagt standaard 
2.500 euro. Voor het private gebruik van de 
Lichtstraat betaalt u een supplement van 
1.250 euro. 

De Lichtstraat kan in combinatie met het 
Salon afgehuurd worden maar dit kan enkel 
buiten de kantooruren van het Felix Archief.

Overschrijdt u het totale budget aan cate-
ring 5.000 euro dan geniet u 30% korting 
op de huur. Vanaf 9.500 euro aan catering 
betaalt u nog slechts het minimumtarief van 
1.250 euro. 

In de huur zit vervat:

- het gebruik van onze witte lounge zetels

- het gebruik van de geluidsinstallatie voor 
achtergrondmuziek

- het gebruik van de dansvloerverlichting 

- de eindschoonmaak 
(indien ‘borstelschoon’ achtergelaten)

Meer informatie over het huren van het 
restaurant, de mArkt of Balls & Glory is te 
verkrijgen via events@felixpakhuis.nu

Alle prijzen zijn inclusief bediening en 
exclusief btw (12% op eten en 21% op alle 
andere elementen).  

RESERVATIE

De reservatie is pas definitief na schriftelijk 
akkoord en na betaling van een voorschot. 

Bij akkoord wordt een eerste schijf van 30% 
op het geraamde totaalbedrag 
gefactureerd. Uiterlijk twee weken voor 
het event volgt een tweede schijf van 
45%. Het resterende saldo van 25% dient 
uiterlijk twee weken na het event betaald te 
worden.

ANNULATIE

De overeenkomst kan slechts rechtsgeldig 
geannuleerd worden bij een ter post 
aangetekend schrijven, dit mits betaling 
van volgende opzeggingsvergoeding : 

• 100% van het bedrag van de 
overeenkomst, verminderd met de 
ontvangen voorschotten, indien de 
annulering gebeurt 7 dagen of minder vóór 
de eventdatum 

• 75% van het bedrag van de overeenkomst, 
verminderd met de ontvangen 
voorschotten, indien de annulering gebeurt 
30 dagen of minder vóór de eventdatum 

• 50% van het bedrag van de overeenkomst, 
verminderd met de ontvangen 
voorschotten, indien de annulering gebeurt 
60 dagen of minder vóór de eventdatum

 • 25% van het bedrag van de overeenkomst, 
verminderd met de ontvangen 
voorschotten, in alle andere gevallen

DE KLEINE 
LETTERTJES

VAN FELIX
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HUUR 

De huur van De Foyer bedraagt standaard 
2.500 euro. In de huur zit vervat:

- Gebruik van de geluidsinstallatie (voor 
achtergrondmuziek) 
- Aanwezig meubilair (tafels en stoelen)
- Eindschoonmaak 
(indien ‘borstelschoon’ achtergelaten)

Wenst u de Grote Zaal samen met De Foyer 
te huren, bedraagt de huur 8.500 euro. 

Inbegrepen in de prijs zit:

-  Normaal energieverbruik
- Suppoosten parterre en eerste verdieping
- Theatertechnici 
- Onthaal/ ticketbalie 
- Basispakket technisch materiaal 
- Eindschoonmaak 
- Brandverzekering

Indien u zowel De Foyer, de Grote Zaal als 
Pierre wenst te huren, neem dan contact 
met ons op.

Wenst u graag Bar Pierre afzonderlijk te 
huren en dienen wij de deuren van onze 
horecazaak hiervoor te sluiten, contacteer 
ons dan via events@bourlaschouwburg.nu

Overschrijdt het  totale budget aan catering 
5.000 euro dan geniet u 750 euro korting op 
de zaalhuur.  Vanaf 7.500 euro aan catering 
geniet u 1.000 euro korting op de zaalhuur

Alle prijzen zijn inclusief bediening en 
exclusief btw (12% op eten en 21% op alle 
andere elementen). 

 

RESERVATIE

De reservatie is pas definitief na schriftelijk 
akkoord en na betaling van een voorschot. 

Bij akkoord wordt een eerste schijf van 30% 
op het geraamde totaalbedrag 
gefactureerd. Uiterlijk twee weken voor 
het event volgt een tweede schijf van 
45%. Het resterende saldo van 25% dient 
uiterlijk twee weken na het event betaald te 
worden.

ANNULATIE

De overeenkomst kan slechts rechtsgeldig 
geannuleerd worden bij een ter post 
aangetekend schrijven, dit mits betaling 
van volgende opzeggingsvergoeding : 

• 100% van het bedrag van de 
overeenkomst, verminderd met de 
ontvangen voorschotten, indien de 
annulering gebeurt 7 dagen of minder vóór 
de eventdatum 

• 75% van het bedrag van de overeenkomst, 
verminderd met de ontvangen 
voorschotten, indien de annulering gebeurt 
30 dagen of minder vóór de eventdatum 

• 50% van het bedrag van de overeenkomst, 
verminderd met de ontvangen 
voorschotten, indien de annulering gebeurt 
60 dagen of minder vóór de eventdatum

 • 25% van het bedrag van de overeenkomst, 
verminderd met de ontvangen 
voorschotten, in alle andere gevallen

DE KLEINE 
LETTERTJES
VAN BOURLA
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CONTACT

MAIL ONS 

wijtrouwen@felixpakhuis.nu

BEL ONS

03 232 44 20

Komedieplaats 18
2000 Antwerpen

Godefriduskaai 30
2000 Antwerpen

Maatschappelijke zetel 

DE FOYER 
Paardenmarkt 9 
2000 Antwerpen 
BE 0438.391.597

FELIX EVENTS 
Paardenmarkt 9 

2000 Antwerpen 
BE 0549.822.229


