


Leven, proeven, leren, vieren, werken,
voortaan is niets meer wat het geweest is.
Ingenhousz doet dingen graag op een andere manier;
the new school way.

Hiermee geven we een prachtig oud schoolgebouw 
in één keer talloze nieuwe functies.
Niet alleen voor Bredanaars, 
maar ook voor mensen van (ver) buiten Breda.

Maak kennis met Ingenhousz;

TURNING OLD SCHOOL
INTO NEW SCHOOL



LIVE LIFE
THE NEW SCHOOL WAY
Vergeet short stay appartementen zoals je ze kent. Vergeet 
onpersoonlijke huisvestingskazernes voor expats op afgelegen plekken. 
Bij Ingenhousz hebben we niets met short stay, maar alles met short 
living. Stap middenin het bruisende stadsleven, met alle luxe die jouw 
leven leuker maakt. Hier ervaar je tijdelijk verblijven op een nieuwe 
manier; the new school way.

Het short living-gedeelte van Ingenhousz is een perfecte plek voor 
expats die het Bredase stadsleven willen leren kennen. In totaal zijn 
100 suites tussen 28 en 68 m2 beschikbaar, die tussen de 6 dagen en 
6 maanden gereserveerd kunnen worden. Stuk voor stuk compleet en 
luxe ingericht door Dutch Designers, zoals Claire en Roderick Vos, met 
topmerken als Leolux.

SHORT LIVING, IN ALLE LUXE
• 100 suites tussen 28 en 68 vierkante meter
• reservering vanaf 6 dagen tot 6 maanden
•  woningen voor expats, deelnemers opleidingen, masterclasses, 

congressen etc.
•  compleet en luxe ingericht,  o.a. door Dutch designers Claire en 

Roderick Vos
• aparte woonkamer, slaapkamer, badkamer, keuken
• hospitality  op maat
• hoge plafonds en mooie hoge ramen
•  voorzijde met uitzicht op het plein, achterzijde met uitzicht op  

het park
• op loopafstand van het centrum van Breda

LIVE
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ETEN, DRINKEN, GENIETEN
• 150 restaurantstoelen
•  voor iedereen toegankelijk, van ’s morgens tot ’s avonds; voor koffie 

met lekkers, drankje met plankje, ontbijt, lunch en diner
• groot terras in park aan achterzijde van het gebouw
• 150 terrasstoelen met veel uitbreidingsmogelijkheden
•  verschillende intieme, door groen omgeven zithoekjes buiten
• eigen kruiden- en moestuin
• meesterkok, -chocolatier en -patissier in eigen huis
•  stoere gerechten met kwalitatieve streekproducten van zorgvuldig 

geselecteerde leveranciers
• ambassadeur van Salentijn kwaliteitswijnen en Graham’s port
•  zeer geschikt voor grote groepen, van bruiloft tot koffietafel, van 

congres tot themafeest
•  bijzondere presentatiemogelijkheden, maximale flexibiliteit met  

licht en geluid

TASTE
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TASTE FOOD
THE NEW SCHOOL WAY
Vergeet restaurants zoals je ze gewend bent. Vergeet standaardmenu’s 
vol beproefde recepten. Bij Ingenhousz draait alles om smaak, ervaring 
en beleving. Proef verse ingrediënten rechtstreeks uit onze eigen urban 
farm en laat je verrassen door smaaksensaties die je nog niet kende. Hier 
ontdek je eten op een nieuwe manier; the new school way.
 
Het horecagedeelte van Ingenhousz bestaat niet alleen uit een restaurant 
met ruim 150 stoelen en een terras met veel intieme door groen omgeven 
hoekjes, maar o.a. ook uit een wijn- en cocktailbar, een podium met 
dansvloer en een ijssalon met patisserie. De fantasierijke Franse keuken 
weet wereldgerechten op creatieve wijze te combineren met gezonde 
streekproducten. Een gedeelte van de menukaart is vegan en alle menu’s 
zijn gebaseerd op pure smaakbeleving en het (opnieuw) ontdekken van 
ingrediënten. Zelfs van een cocktail steek je bij Ingenhousz iets op; de 
cocktailkaart bestaat uit 50% healthy pleasures én 50% guilty pleasures, 



LEARN
LEARN THINGS
THE NEW SCHOOL WAY
Vergeet alles wat je tot nu toe geleerd hebt. Vergeet ellenlange 
voordrachten en flipovers met saaie staafdiagrammen. Of je nu een 
lesprogramma volgt of een conferentie bezoekt, Ingenhousz verschuift 
de focus graag van passief naar actief. Van monoloog naar dialoog. Van 
business as usual naar really talking business. Hier leer je op een nieuwe 
manier; the new school way.

Ingenhousz biedt alle ruimte om bij de les te blijven; voor 500 personen 
tegelijkertijd om precies te zijn, verdeeld over 6 verschillende ruimtes, 
ingericht met de modernste apparatuur. Kortom: alles wat nodig is om 
mensen zichzelf verder te laten ontwikkelen.

MULTIFUNCTIONELE RUIMTES, 
PROFESSIONEEL ONDERSTEUNEND 
PERSONEEL
• professionele audiovisuele middelen 
• 3 koppelbare zalen
• auditorium tot 50 personen
• wijnbar te gebruiken, bijvoorbeeld voor naborrelen
• voldoende parkeermogelijkheden; 140 eigen parkeerplaatsen
• zorgvuldig geselecteerd personeel op alle niveaus
•  zeer geschikt voor grote groepen
•  bijzondere presentatiemogelijkheden, maximale flexibiliteit met  

licht en geluid
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ALLE RUIMTE VOOR
‘DE BETERE FEESTEN’
•  tot 500 personen gelijktijdig mogelijk in 6 verschillende, goed  

geconditioneerde ruimtes
• kapel inzetbaar voor grote groepen 
• voldoende parkeermogelijkheden; 140 eigen parkeerplaatsen
• zorgvuldig geselecteerd personeel op alle niveaus
•     zeer geschikt voor grote groepen, van bruiloft tot koffietafel, van 

congres tot themafeest
•  bijzondere presentatiemogelijkheden, maximale flexibiliteit met  

licht en geluid

CELEBRATE LOVE
THE NEW SCHOOL WAY
Vergeet trouwfeesten op de traditionele manier. Vergeet verplichte 
nummers op een geïmproviseerde dansvloer. Bij Ingenhousz geloven we 
niet in verplichtingen, maar in verrassingen. Daarom leggen we jou en je 
gasten graag in de watten en zorgen we voor een totaalbeleving die je niet 
meer vergeet. Hier feest je op een nieuwe manier; the new school way.

De grote capaciteit en flexibiliteit van het horecagedeelte maakt 
Ingenhousz niet alleen aantrekkelijk voor een avondje uit met z’n 
tweeën of met vrienden, maar ook als evenementenlocatie voor 
grote gezelschappen, al dan niet met compleet ingericht VIP deck en 
zéér professioneel beeld en geluid. Als trouwlocatie bij uitstek zorgt 
Ingenhousz desgewenst ook voor de ambtenaar en fotograaf en voor 
passende overnachtingsmogelijkheden. En niet alleen een trouwerij, 
maar bijvoorbeeld ook een koffietafel of themafeest is bij Ingenhousz 
gegarandeerd uniek in z’n soort. De evenementenruimte zelf biedt plaats 
aan 400 personen, of zelfs 800 personen als deze gecombineerd wordt 
met het restaurant!

CELEBRATE



WORK
START WORKING
THE NEW SCHOOL WAY
Vergeet werken zoals je dat kent. Vergeet werken als medewerker. 
Bij Ingenhousz hebben we het niet over medewerkers, maar over 
samenwerkers. Op alle niveaus, van boardmember tot bediening. Met 
persoonlijke ontwikkelingsplannen én een groter gezamenlijk doel. Hier 
maak je carrière op een nieuwe manier; the new school way.

Ingenhousz werkt met zorgvuldig geselecteerde mensen op alle niveaus, 
waarbij we ook graag carrièrekansen bieden aan minderbedeelden in de 
maatschappij. Voor iedereen is er een luisterend oor en alle ruimte om  
mee te denken. 

WERKEN BIJ INGENHOUSZ 
BETEKENT:
• zorgvuldig geselecteerde mensen
• alle niveaus in huis
• ook ruimte voor de minderbedeelden 
• luisterend oor voor wat ‘samenwerkers’ ervaren
• meedenken tot verbetering 
• feedback geven en krijgen, waarderen en waardering
• blue zone beleid
• persoonlijke aandacht en saamhorigheid
• voor iedereen een persoonlijk ontwikkelingsplan 
• inwerken met een buddysysteem
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Dr. Jan Ingenhouszplein 42
4814 EH Breda

www.ingenhouszbreda.nl


