
Diner, feest of borrel bij 

Rijksmuseum Muiderslot



Diner, feest of borrel bij het 

Muiderslot

Dineren of feestvieren op een bijzondere en inspirerende locatie? Dat kan bij het 

Muiderslot, in Muiden, vlakbij Amsterdam. Een middeleeuws kasteel met veel 

mogelijkheden voor een onvergetelijk diner of feest. Je dineert met alle gasten bij 

kaarslicht tussen de 17e -eeuwse schilderijen in de Ridderzaal. Ook is het mogelijk om met 

een groep te dineren onder de gewelven in de Taveerne. Een intiem diner met een select 

gezelschap is mogelijk in de Kapelaanskamer of in de eeuwenoude Slotkeuken. 

Zoek je een locatie buiten? Ook dat is mogelijk bij het Muiderslot. Met mooi weer is het 

slotplein beschikbaar, bijvoorbeeld voor een borrel of barbecue. In de tuinen is een 

mogelijkheid om een grote tent op te zetten en een festivalsfeer te creëren. Uiteraard met 

een prachtig zicht op het kasteel. Een avond die je gasten zich zeker zullen herinneren. 

Aanvullend is het mogelijk om een rondleiding door het kasteel of de tuinen te verzorgen. 

Alles is mogelijk op één unieke locatie, waar heden en verleden samenkomen.  

We werken met partners die het Muiderslot goed kennen en ervoor zorgen dat je de zalen 

een persoonlijk tintje kunt geven. Klinkt dit als de perfecte setting voor je diner of feest? 

Lees dan alle informatie in deze folder goed door. Neem daarna contact op via 

info@muiderslot.nl of bel op werkdagen tussen 10 en 17 uur met 0294-256262.
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Mogelijkheden locatieverhuur Rijksmuseum Muiderslot 

Een kasteel van ruim 700 jaar oud in een prachtige groene en waterrijke omgeving, vlakbij Amsterdam. Dát is het Muiderslot. Een 

rijksmuseum dat het hele jaar open is tussen 10 en 17 uur. Na openingstijd is het mogelijk om de museumzalen te huren voor een 

vergadering, borrel, diner of (trouw-)feest. Ook is het mogelijk om overdag iets te organiseren op het Muiderslot. Zowel binnen als 

buiten zijn er diverse mogelijkheden, bijvoorbeeld in de Slotkapel, de Kapelaanskamer of de historische kasteeltuinen. 

Om een idee te geven van alle mogelijkheden, is hierna per zaal aangegeven wat de capaciteit en de tarieven zijn. Het is ook mogelijk 

om verschillende zalen te huren of bloemen arrangementen en extra aankleding te verzorgen. Ook is er een divers aanbod voor de 

catering. 

Om de dag nóg onvergetelijker te maken is het mogelijk om een privérondleiding of activiteit te reserveren voor de gasten. 

Alle genoemde bedragen zijn in euro’s, prijspeil 2022, inclusief museumentree, exclusief catering, meubilair, aanvullende aankleding 

en 9% BTW. Roken en open vuur zijn niet toegestaan in en om het Muiderslot. Dit in verband met de veiligheid.  

Bij het Muiderslot is elke aanvraag uniek en daarom maken we op basis van een persoonlijk gesprek een offerte.  



Ridderzaal

Al eeuwenlang het kloppend hart van het kasteel: de Ridderzaal. Een plek vol verhalen die zowel luxe als intimiteit uitstraalt. Hier worden al eeuwenlang 

(beroemde) gasten ontvangen en feesten georganiseerd. Een fantastische locatie om een diner te organiseren en een onvergetelijk feest te vieren. 

Alleen beschikbaar in de avonduren. 

Capaciteit: 80 – 100 personen 

Tarief: vanaf € 5000 (excl. BTW, catering, aanvullend meubilair en aankleding)



Ridderzaal
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Taveerne

Beneden in het kasteel bevindt zich de Taveerne waar je kunt dineren onder de gewelven van het kasteel. Ook is het een zeer geschikte 

locatie voor een borrel. Vanuit de Taveerne loop je zo het slotplein op, de binnenplaats van het kasteel. Alleen beschikbaar in de avonduren.

Capaciteit: 50 - 60 personen

Tarief: vanaf € 3000 (excl. BTW, catering, aanvullend meubilair en aankleding)



Slotkeuken

Naast de Ridderzaal ligt de Slotkeuken. Hier zijn eeuwenlang de heerlijkste maaltijden bereid. De grote haard geeft deze ruimte een sfeervolle uitstraling. 

Voorafgaand aan het diner in de Ridderzaal is de Slotkeuken een mooie plek voor ontvangst en borrel. De ruimte is ook geschikt voor een intiem diner. Alleen 

beschikbaar in de avonduren.

Capaciteit: 20 personen (zittend), 50 personen (staand)

Tarief: vanaf €2250 (excl. BTW, catering, aanvullend meubilair en aankleding)



Slotplein

Het slotplein is de binnenplaats van het kasteel. Deze sfeervolle plek is in de avonduren beschikbaar voor een borrel, walking diner of barbecue. 

Capaciteit: maximaal 300 personen

Tarief: vanaf € 3000 (excl. BTW, catering, aanvullend meubilair en aankleding)



Kasteeltuinen
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Zonder tuin is er geen leven mogelijk op een kasteel. De prachtige tuinen van het Muiderslot 

staan boordevol ‘levend erfgoed’. Historische (vergeten) groenten, planten, kruiden, vruchten 

en bloemen vinden hier een veilig thuis. Een unieke collectie, die er ieder seizoen anders 

uitziet. De tuinen zijn aangelegd naar 17e-eeuws ontwerp. Ook de pruimenboomgaard achter 

het Muiderslot is een plek vol verhalen. 

In de kasteeltuinen zijn verschillende locaties voor een diner, borrel, receptie of bruiloft. 



Kasteeltuinen

De beukenloofgang (berceau) verdeelt de tuin in twee delen. In de beukenhaag zijn vensters gemaakt. 

Door die vensters kun je de tuin in kijken. Aan de ene kant vind je de ‘Kruydhof’. Hier groeien kruiden 

om mee te koken, geneeskrachtige kruiden of kruiden om verf van te maken. Aan de andere kant vind 

je de ‘Warmoeshof’, de groentetuin. Een prachtige plek voor een diner, borrel of ceremonie.

Capaciteit berceau: 50 personen (zittend), 75 personen (staand)

Tarief: vanaf € 2500 (excl. BTW, catering, aanvullend meubilair en aankleding)



De Kapelaanskamer is een intieme locatie in het kasteel met zicht op het slotplein. Een bijzondere locatie voor een intiem diner 

of een vergadering. 

Kapelaanskamer

Capaciteit: maximaal 6 personen

Tarief: vanaf €1500 (excl. BTW, catering, aanvullend meubilair en aankleding)
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Het Muiderslot & lokale partners

Het Muiderslot werkt samen met lokale partners om iedere ontvangst tot een succes te maken. 

Onze partners kennen de locatie goed en komen uit de naaste omgeving. 

Bloemen

Eindeloos Bloemen in Bussum

Op deze prachtige locatie horen bijzondere bloemarrangementen en aankleding naar wens. 

We werken met verschillende arrangementen. Bloemsoort en kleuren stem je direct af met Eindeloos Bloemen. 

Meubilair

Voskuil verhuur Weesp

Omdat elk verzoek uniek is, werken we voor het meubilair en aanvullende aankleding samen met Voskuil.

Ballonnen (optioneel)

De Feesterie Bussum

Om de zaal extra feestelijk te maken kunnen de ballonnen worden besteld bij de Feesterie. 

Fotograaf (optioneel)

Gerke van de Hoef (www.mijn-zus.nl) is (bruids-)fotograaf en woont letterlijk om de hoek bij het Muiderslot. 



Ridderzaal

Arrangement feestelijk 

Vijf losse vaasjes per ronde tafel (5 personen) met daarin diverse bloemen: vanaf € 8,50 per stuk

Optie sfeerlichtje: vanaf €1,50 (wit) of luxe € 2,50 per stuk

Optie lint om servet: vanaf €2,50 per stuk



Ridderzaal

Arrangement uitbundige tafel

Eén medium boeket in vaas per 6 personen: vanaf € 40,00 per stuk

Mix van vierentwintig vaasjes (lange tafel met 24 personen): vanaf € 8,50 per stuk

Optie sfeerlichtje: vanaf € 1,50 per stuk of luxe € 2,50 per stuk  

Optie lint om servet: vanaf € 2,50 per stuk 
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Arrangement bloemenpracht

Per lange tafelopstelling

Eén medium boeket in vaas per 6 personen: vanaf € 40,00 per stuk

Mix van vierentwintig vaasjes (lange tafel met 24 personen) vanaf € 8,50 per stuk

Eén mooi groot luxe boeket op zuil Ridderzaal: vanaf € 275,00 per stuk

Optie sfeerlichtje: vanaf € 1,50 per stuk of luxe € 2,50 per stuk  

Optie lint om servet: vanaf € 2,50 per stuk

Ridderzaal



Taveerne

Arrangement feestelijk

Mix van vierentwintig vaasjes met diverse bloemen (lange tafel met 24 personen): vanaf € 8,50 per stuk

Optie sfeerlichtje: vanaf € 1,50 (wit) of luxe € 2,50 per stuk

Optie lint om servet: vanaf € 2,50 per stuk



17

Arrangement uitbundige tafel

Eén medium boeket in vaas per 6 personen: vanaf € 40,00 per stuk

Mix van vierentwintig vaasjes (lange tafel met 24 personen): vanaf € 8,50 per stuk

Optie sfeerlichtje: vanaf € 1,50 (wit) of luxe € 2,50 per stuk

Optie lint om servet: vanaf € 2,50 per stuk

Taveerne



Arrangement bloemenpracht

Eén medium boeket in vaas per 6 personen: vanaf € 40,00 per stuk

Mix van vierentwintig vaasjes (lange tafel met 24 personen): vanaf € 8,50 per stuk

Eén mooi groot luxe boeket op zuil Taveerne: vanaf € 200,00 per stuk

Optie sfeerlichtje: vanaf € 1,50 (wit) of luxe € 2,50 per stuk

Optie lint om servet: vanaf € 2,50 per stuk

Taveerne



Eye catcher
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De eye catcher (groot boeket, vaas en zuil) verplaatst mee gedurende de dag. 

Zo heb je er de hele dag plezier van.  

Eye catcher op zuil: vanaf €200,00 per stuk

Mooi groot boeket: vanaf €100,00 per stuk



Extra styling

Wil je de zaal extra aankleden? Fakkels (buiten), rode loper, tenten of zelfs een heraut? Of wil je de styling geheel uit handen geven? 

Samen met onze partners is dit allemaal mogelijk. 

Prijzen en opties in overleg



Ballonnen

Ballonnen in elke vorm en kleur. De Feesterie kan alles voor je verzorgen. Van ballonnenhaag, trossen hartjes ballonnen tot een 

enkele ballon aan een lint. Kijk op www.feesterie.nl voor inspiratie.



Catering

Voor de catering is heel veel mogelijk. Na een persoonlijk gesprek volgt een offerte.



Tarieven per 

locatie 

Huurprijs 

overdag 

vanaf

Huurprijs ’s avonds 

(18.00 – 23.00 uur) 

vanaf

Opmerkingen

Ridderzaal n.v.t. €5000 Inclusief max. 80 pers. standaard 

meubilair

Taveerne n.v.t. €3000 Inclusief max. 50 pers. standaard 

meubilair

Slotkeuken n.v.t. €2250 Inclusief max. 20 pers. standaard 

meubilair

Slotkapel €2500 €3000 Inclusief max. 35 pers. standaard 

banken en scherm

Slotplein 

(buiten)

n.v.t. €3000 Exclusief meubilair en overkapping 

plein.

Kapelaans-

kamer

(vergadering / 

brainstorm of 

private dining)

€1500 n.v.t. Inclusief beamer, whiteboard, 

papier, flipover

Kasteeltuinen 

(berceau of 

pruimenboom

gaard buiten)

€2500 €3000 Inclusief max. 50 pers. standaard

zitmeubilair, exclusief huur tent en 

overig meubilair

Tarieven en capaciteit per locatie (2022)

Capaciteit per 

locatie

Diner (aan 

tafels) /

Ceremonie in 

kapel/ tuinen

Walking diner 

(statafels)

Receptie / 

Feest 

(staand)

Bijeenkomst 

overdag

Vergadering ‘s 

avonds

Ridderzaal 80 100 100 n.v.t 80

Taveerne 50 60 60 n.v.t. 50

Slotkeuken 20 30 50 n.v.t. 20

Slotkapel 35 50 50 35 35

Slotplein n.v.t. 300 300 n.v.t. n.v.t.

Kapelaans kamer 

(vergadering/

brainstorm of 

private dining)

6 n.v.t. n.v.t. 6 (meer 

alleen 

mogelijk 

i.c.m. overige 

ruimte)
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Kasteeltuinen 

(berceau of 

pruimenboomgaard 

buiten)

50 75 75 50 n.v.t.

 Bedragen in euro’s, prijspeil 2022, inclusief museumentree, exclusief catering, aanvullend meubilair, aankleding en BTW.

 Roken en open vuur zijn niet toegestaan in verband met de veiligheid. 

 Bij het Muiderslot is elke aanvraag uniek en daarom maken we op basis van een persoonlijk gesprek een offerte. 



Aanvullende informatie

Bedragen per dagdeel in euro’s, inclusief museumentree, exclusief catering, aanvullend 

meubilair en aankleding en 9% BTW (prijspeil 2022).

 Rondleidingen door het kasteel en/of de kasteeltuinen zijn als extra optie te reserveren.

 Tijdens avondontvangsten is er gratis parkeergelegenheid op het kasteelterrein voor 

maximaal 35 auto’s.

 Combineren van ruimtes is  - in overleg - mogelijk.

 Sommige ruimtes zijn overdag niet te huur tijdens openingsuren van het museum.

 Voor aankleding en catering werken we samen met partners uit de omgeving.

 Een avondontvangst is mogelijk tussen 18:00 en uiterlijk 23:00 uur.

 Toeslag tussen 24.00 en 08.00 uur: € 500,- per uur

 Voor ontvangsten op zon- en feestdagen geldt een toeslag van 25% op alle tarieven. 


