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INTRODUCTIE  

De Ceremoniemeester is een onafhankelijk werkend evenementenbureau, dat zich 

richt op de totale organisatie van evenementen. Dit houdt in, dat wij niet 

gebonden zijn aan een cateringbedrijf, locatie, decorateur of artiest en zodoende 

uw evenement optimaal kunnen creëren in de door u gewenste sferen en binnen 

uw eigen begroting. 

 
Onze vijf kernwaarden zijn: persoonlijk, creatief, betrouwbaar, onafhankelijk en 

no-nonsense. Deze vormen een solide basis om van uw bedrijfsfeest of 

evenement een geslaagd geheel te maken. Voor uw zekerheid willen wij daar 

graag aan toevoegen dat het evenementenbureau beschikt over een ijzersterke 

balans (niets geleased of gefinancierd) en zeer solvabel is. De orderportefeuille 

is goed gevuld zodat  wij ook de toekomst optimistisch tegemoet zien. 

 
De Ceremoniemeester is sinds 1993 actief in Nederland: wij ontwikkelen, 

produceren en regisseren de meest uiteenlopende evenementen voor het 

bedrijfsleven en overheden. Van personeelsfeesten tot gala’s, van bedrijfs- 

openingen tot productintroducties en van jubileum tot bedrijfsweekend. Uw 

evenement wordt degelijk en met oog voor detail voorbereid en uitgevoerd. 

Oprichter en drijvende kracht achter De Ceremoniemeester is Pim Lombarts. Hij 

heeft een schat aan ervaring opgedaan in de wereld van de evenementen- 

organisatie: hij werkte tot 1992 o.m. als Adjunct Directeur bij Garden Hotel / 

Restaurant De Kersentuin te Amsterdam en heeft diverse vooraanstaande 

functies vervuld bij Hilton International. 

 
WAAROM U KIEST VOOR DE CEREMONIEMEESTER  

U kunt tijdens de voorbereidingen van uw evenement gewoon doorgaan met   uw 

eigen werkzaamheden. De specialisten van De Ceremoniemeester nemen deze 

voorbereidingen graag van u over, een goede voorbereiding is tenslotte  het 

halve feest. Ieder zijn vak en zijn specialiteit! Wij verzorgen uw evenement van A 

tot Z: van uitnodiging, locatie, eten en drinken, artiesten, entertainment, licht, 

geluid, aankleding, bloem- en groendecoratie tot aan het bedankje. 

De invulling van het evenement wordt een afspiegeling van hetgeen waar u voor 

staat. De Ceremoniemeester denkt met u mee, ontwerpt en is ter plaatse 

aanwezig voor een perfecte uitvoering van uw evenement. Ieder evenement 

wordt begeleid door uw vaste contactpersoon, u komt dus nooit voor 

(ongewenste) verrassingen te staan. Ons professionele team zorgt er iedere keer 

weer voor dat uw evenement vlekkeloos verloopt en dat U de show steelt! 

 

Bedrijven die u voorgingen en de organisatie van hun evenementen (al jarenlang) 

toevertrouwen aan De Ceremoniemeester vindt u op de laatste pagina. 

http://www.ceremoniemeester.com/


BEDRIJFSPROFIEL  
 

 

 
 

ONZE WERKWIJZE  

De Ceremoniemeester, staat bekend om zijn zeer hoog serviceniveau met een scherp oog voor detail. Wij  

nemen u graag alle zorgen uit handen. Hieronder vindt u een korte schets van wat u van De 

Ceremoniemeester kunt en mag verwachten. 

 
UW K E N N I S M A K I NG   

Ervaring heeft ons geleerd, dat wij uw evenement het beste kunnen ontwerpen als wij weten wie u bent. 

Daarom komen wij graag persoonlijk kennismaken met u en uw organisatie om de sfeer van uw werk- 

omgeving te proeven en met u van gedachten te wisselen. Dit is zeer belangrijk, omdat wij hierdoor een 

goede inschatting kunnen maken, wat voor soort evenement het beste aansluit bij uw ideeën en (financiële) 

wensen. Wij laten u dan ook uitgebreid foto- en/of videomateriaal zien van verschillende evenementen,  zodat 

u zich een beeld kunt vormen van onze werkzaamheden en mogelijkheden. 

 

 
UW CONCEPT   

Nadat wij inzicht hebben gekregen in uw wensen, gaan wij aan de slag. Nu komt het vooral aan op het 

creatieve talent van onze ontwerpers. Graag presenteren wij u een concept, waarbij natuurlijk de mogelijk- 

heid bestaat om het verder te verfraaien of wellicht te vereenvoudigen. U ontvangt van ons altijd een open 

kostenbegroting, zodat u precies kunt zien hoe wij aan een bepaald bedrag zijn gekomen. 

 
UW DEFINITIEVE ONTWERP  

Nadat u ons concept heeft goedgekeurd, komt het definitieve ontwerp en is uw evenement na onder- 

tekening van de overeenkomst een feit. Vervolgens maken wij afspraken met onze leveranciers, repetities 

worden belegd, de uitnodigingen worden vervaardigd en zorgvuldig verstuurd en tenslotte melden uw 

gasten zich aan. Er is tot de datum van uitvoering veelvuldig overleg met u over de laatste details. 

 
UW E VEN EM ENT   

Uw gasten komen binnen en zijn onder de indruk van de prachtige locatie, de meeslepende muziek en de 

heerlijke welkomstcocktail. En dit is nog maar het begin. En u...? U geniet met volle teugen van uw 

evenement, samen met uw gasten! De Ceremoniemeester zorgt dat alles volgens schema verloopt. De  

Ceremoniemeester streeft er altijd naar om voor u een evenement te organiseren, dat nog tijden in het 

geheugen van uw gasten voortleeft. 
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DE STERKE PUNTEN OM TE KIEZEN VOOR SAMENWERKING MET 

DE CEREMONIEMEESTER  

 
• Betrouwbaar en ruim 25 jaar ervaring in de evenementenwereld (opgericht in 1993) 

• No-nonsense instelling van de medewerkers, passend bij de huidige tijdsgeest 

• Op basis van onafhankelijk onderzoek van Graydon naar onze omzetcijfers, jaarcijfers, 

kredietwaardigheid, betaalgedrag en de algemene bedrijfssituatie behoren wij bij de top 

3% van de financieel gezondste bedrijven van Nederland 

• Ieder evenement op maat gemaakt en binnen uw eigen begroting 

• Vooraf overeengekomen vaste, concurrerende prijzen dus geen financiële tegenvallers 

• Uw wensen zijn onze uitgangspunten 

• Objectief en deskundig advies met oog voor detail 

• De mooiste locaties 

• Culinair hoogstaand, onafhankelijk en in elke gewenste omvang en kwaliteit 

• Niet alledaagse, creatieve en originele ideeën 

• Persoonlijke begeleiding vóór, tijdens en na uw evenement door één vaste contactpersoon 
 

 

De Ceremoniemeester hanteert over het gehele evenement een voorbereidings-, begeleidings- 

en organisatiefee van 5% tot 10% (percentage van het totaalbedrag). Hieronder een overzicht: 

 
 

€ 0,00 tot €   75.000,00 10 % 

€ 75.000,00   tot € 150.000,00 8 % 

€ 150.000,00 tot € 300.000,00 7 % 

> € 300.000,00 5 %  

FEE  TOTAALBEDRAG VA N U W EVEN EM ENT  ( EXCL.  BTW ) 

http://www.ceremoniemeester.com/
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ONZE BEDRIJFS- EN PERSONEELSFEESTEN 

 

 

 
BASISELEMENTEN VOOR UW FEEST: 

• Een locatie die past bij uw bedrijfscultuur, we kunnen ook uw 

bedrijfshal of kantoor omtoveren (wij gaan altijd met u de locatie 

vooraf bekijken); 

• Attente bediening en een verzorgde culinaire invulling; 

• Goede band(s), artiesten en DJ’s die aansluit(en) bij de doelgroep. Maar 

er dient ook een mogelijkheid te zijn om met elkaar te praten (u kunt 

vooraf altijd luisteren/kijken naar een band of act); 

• Verrassingselement(en); 

• Attractief entertainment, eventueel interactief; 

• Persoonlijke begeleiding en coördinatie tijdens het feest door De 

Ceremoniemeester zodat u als organisator/commissie ook aan 

feesten toekomt; 

 
MOGELIJKE IDEEËN / SUGGESTIES DIE WIJ IN UW FEEST 

KUNNEN VERWERKEN:  

• Zogenaamd kop- en staartfeest met een duidelijk begin en 

een duidelijk einde; 

• Feest verdeeld over meerdere ruimtes met verschillende thema’s; 

• Entertainment van karikaturist tot zuurstofbar en van casino tot tattooshop; 

• Optredens tijdens de pauzes van de band / DJ. 

U kunt denken aan: bekende artiest(e), zanger, zangeres of band, illusie, 

percussie, cabaret, musical, dans, laser of een speciaal voor uw bedrijf 

gemaakte act (vraag onze aparte informatiemap aan met artiesten en 

entertainment); 

• Diverse vormen van entertainment; 

• Workshops waarbij uw gasten zelf actief meedoen. 

http://www.ceremoniemeester.com/
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TEN SLOTTE. . .   

Hieronder en op de volgende pagina’s geven wij u een hele kleine opsomming van een aantal 

feesten dat zich door de jaren heen bewezen heeft. De tarieven zijn sterk afhankelijk van de culinaire 

invulling, het thema, het aantal gasten, de locatie en het gewenste entertainment. U ontvangt van 

ons altijd een open kostenbegroting zodat u precies kunt zien hoe we aan een bepaald bedrag zijn 

gekomen. Wij zitten niet stil en werken voortdurend aan het bedenken en produceren van nieuwe 

spraakmakende evenementen. 

 
UW MA AT W ERK  FEEST  U geeft globaal aan wat uw wensen en eisen zijn en wij creëren 

uw  evenement  geheel  conform  uw  verwachtingspatroon. Dit is 
wat wij meestal doen en waarin wij ons ook succesvol 
onderscheiden, ervaar het zelf en nodig ons uit voor een 
vrijblijvend gesprek 

 
FEEST IN  UW  EIGEN LOCATIE   Wij verbouwen uw hal, loods, bedrijfsrestaurant, parkeergarage 

of fabriek om tot een super feestlocatie, dat is pas origineel en 

onverwacht eventueel in combinatie met (party-)tenten 

 
DE KLA SS I E KE  THEMA’S  Tropical, Cirque du Soleil, seventies/eighties/nineties/zero’s party,  
 VIP  night, Las Vegas night, maffia/casino, wie heeft de X-factor,  

après ski, wereldfeest in diverse themazalen, jungle party, meet  & 
greet the stars (Beste Zangers van Nederland, The Voice of Holland 
etc), zapfeest, het buitenfestival, sprookjesavond 

 
WIJ HOUDEN VAN HOLLAND  Rood, wit, blauw en oranje boven, Hollandse gezelligheid is 

troef, meezingen met André Hazes en Hollandse spelletjes 

 
VIP C RU I SE  N IGH T  VIP avond op “mini” cruise schip max. 1.500 personen 

 
UND ER C O N S T R U C T I O N  Een oude fabriekslocatie, steigerconstructies, kruiwagens, 

werklieden en eenvoudig junkfood 

 
2050  Virtual reality games, de toekomst per computer, lasershows, 

ufo’s, illusionisten en vreemde wezens 
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Om u een indruk te geven van onze grenzeloze mogelijkheden, volgt hieronder een “greep” uit de 

door ons georganiseerde feesten (vanaf 100 tot 9.999 personen). 

 

FLANEER FEEST  

Het ene moment waant u zich op de boulevard van een Mediterrane stad en het volgende moment 

bevindt u zich in een trendy discotheek waar u kunt “loungen”. U gaat van een gezellige 

Amsterdamse kroeg naar een feeërieke cirque du soleilruimte. Vervolgens feest u verder in een jazz 

café of mini theater met “stand up comedy” of echte après-ski hut of Engelse pub of Spaanse 

tapasbar of stijlvolle club en ten slotte geniet u van een piña colada in de cocktail bar. 

 
U flaneert van de ene naar de andere bijzondere plek, in iedere ruimte treft u weer iets anders aan: 

van een ontspannende stoelmassage, virtual reality games, iriscopist, handenlezer, fotografisch 

atelier, bodypainting, zuurstof- of waterbar, whisky nosing of gaat u liever even pokeren. 

 
Er zijn vele interessante en ontspannende manieren van entertainment om uw feest op te luisteren; 

vraag eens de uitgebreide info aan. Tijdens uw feest is er voor elk wat wils en zo kan het voorkomen 

dat u een heel ander feest beleeft dan uw collega. 

 
Het wordt absoluut een avond om nooit te vergeten met als afsluiting een knallend optreden van 

bijvoor- beeld Nick en Simon, Tino Martin, Snollebollekes, Marco Borsato of gaat uw voorkeur uit 

naar DJ Martin Garrix. 

 
In de hoofdzaal speelt gedurende de gehele avond één van de toporkesten van Nederland zoals 

Young Beethoven, Balance, Vangrail of Celebration. Nodig uw gasten maar vast uit 

 
Dit is een veel georganiseerd feest omdat er zoveel variaties mogelijk zijn en het geheel naar uw wensen 

en eisen is samen te stellen.  

 

REFERENTIES  
• ANWB 

• Coroos Conserven 

• Delta NV 

• ING 

• Quaker 

• Solar 

http://www.ceremoniemeester.com/
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KERMIS FEEST  

Timing Uitzendteam is één van de succesvolste uitzendorganisaties van Nederland. Daar staan ze 

graag jaarlijks (in samenwerking met De Ceremoniemeester) met z'n allen bij stil. Met een 

megafeest voor 600-1000 gasten. Nu luidt hun slogan: Ieder z'n werk. Dus wie vroegen ze voor de 

organisatie? ...Precies, en dat al meer dan 20 jaar! 

Eerst hebben we in goed overleg het feestelijk concept ontwikkeld. Vervolgens hebben we een oude 

fabriek omgebouwd tot een sfeervolle feestzaal. Topacts zoals Kraak & Smaak, DJ Ricky Rivaro en 

Nathalie Makoma lieten het publiek uit hun dak gaan. Buiten stond een complete kermis klaar om 

de gasten te vermaken: De entree ging dóór een spiegeldoolhof, met daarna: botsauto's, lunapark, 

de rups, air power, zweefmolen, schiettent enz...De feestvierders schreeuwden met "we want more" 

op het einde van de avond hun kelen schor. Een personeelsfeest om nooit te vergeten. 

    

    

NACHT VAN VENETIË  

In de ambiance van een kerk, museum of kasteel wordt u in de ban gebracht van het decoratieve 

Venetië. Gemaskerde personages, overweldigende Italiaans aria’s, maar ook het bedienend 

personeel als gondeliers verkleed, maken dat u een bijzonder stijlvolle gala-avond gaat meemaken. 

Misschien is het wel een van de spectaculairste avonden van uw leven Dromen en illusies worden 

bewaarheid. U wordt opgewacht door exclusieve manshoge statige beelden waarvan enkele, tot 

schrik en verbazing, tot leven blijken te komen. De “gondeliers” serveren u een mysterieus 

welkomstdrankje en u ontmoet gracieuze steltlopers die u van harte welkom heten. De prachtig 

uitgedoste acteurs en andere vreemde wezens vermaken u kostelijk. Dan is het tijd om aan te 

schuiven aan de sfeervol gedekte tafels, waarop veel, heel veel kaarsen branden, en u geniet 

verder, maar nu van tal van overheerlijke Italiaanse gerechten. Om middernacht is het uur der 

waarheid aangebroken. Bent u ook zo benieuwd met wie u nu heeft getafeld?.... Geflirt? De 

ontmaskering op de dansvloer brengt de waarheid aan het licht. Het feest eindigt in een waar 

dansfestijn. 

http://www.ceremoniemeester.com/
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OP WERELDREIS  

In één avond een wereldreis meemaken en al het entertainment dat daarbij hoort, beleeft u op dit 

spectaculaire maatwerkfeest. Meeslepend is het, van de start tot de landing. Zo bent u nog getuige 

van het carnaval van Rio de Janeiro, en een half uurtje later zit u op Bali. Of gaat u liever naar een 

Spaans tapas- barretje of een intiem diner in een Italiaans restaurant. 

 
U vertrekt vanaf Schiphol met als eerste bestemming New York. Daar aangekomen krijgt u een 

originele VIP- ontvangst met veel glitter & glamour, enthousiaste fans, handtekeningenjagers en 

flitsende fotografen. 

 
Niet lang daarna nipt u van een heerlijke met diamantjes versierde welkomstcocktail. U heeft een 

heerlijke tijd. Maar dan lokt Las Vegas u, met al haar feestelijke shows en casino’s. De avond is nog 

lang, dus reist u door naar Azië voor de overheerlijke Indonesische buffetten en vers gerolde sushi. 

Kom op, ga dan naar Rio waar uw hart nog sneller gaat kloppen. 

 
Uiteindelijk komt u weer thuis in Holland waar u nog een verrassende slotact wacht met een 

optreden van Frans Duijts, Jan Smit of heeft u liever de laatse winnaar / winnares van The Voice.  

 
Dit is één van onze meest populaire feesten omdat er zoveel variaties mogelijk zijn en het geheel 

naar uw wensen en eisen is samen te stellen. Ook met betrekking tot de locatie zijn er vele 

mogelijkheden. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

REFERENTIES  
• Amsterdam Thuiszorg 

• 2Samen kinderopvang 

• De Telefoongids / Gouden gids 

• GE Artesia Bank 

• ING 

• Quinity 

• Rabobank 

• Rijkswaterstaat 

• Timing Uitzendteam 

• United Holding B.V. 

http://www.ceremoniemeester.com/
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REFERENTIES  
• Greenberg Traurig advocaten, fiscalisten en notarissen 

• Quaker Chemicals 

• SC Johnson 

• Trend Uitzendbureau 

• United Retail 

• Univé Verzekeringen 
 
 

MUSICALNIGHT  

U wordt ontvangen in de stijlvol gedecoreerde locatie. De band zorgt voor rustige 

achtergrondmuziek. U geniet van de lekkerste amuses en drankjes. De buffetten staan opgesteld 

(het diner uit laten serveren of een “walking dinner” kan ook prima) en deze bijzondere 

musicalavond kan beginnen. Spectaculair onder- deel van de avond is altijd de workshop musical-

dansen. 

 
Wij bieden u een aantal herkenbare showblokken bestaande uit onder andere tapdance, prachtige 

zang en geweldige dans. Uit de verschillende showblokken bieden wij u de mogelijkheid er drie te 

kiezen die gedu- rende de avond de band afwisselen. Wordt het Chicago, Mama Mia! of Fosse of 

kiest u voor het zwoele Moulin Rouge  of gaat u liever terug naar de jaren ‘70 met John Travolta’s 

Saturdaynight, zelfs een James Bond medley behoort tot de mogelijkheden. Nieuwsgierig 

geworden, bel met de vestiging in uw regio? 

 
Dit feest kunnen wij op veel verschillende locaties voor u organiseren. 

http://www.ceremoniemeester.com/
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En dan is het zover; het pand is klaar, de verhuizing is een feit en iedereen is trots op de nieuwe 

werkplek. Een mooiere en meer legitieme reden is er niet te bedenken om relaties uit te nodigen 

voor een bezoek en een bezichtiging. De officiële opening moet worden gevierd. 

 
Bewonderaars van uw nieuwe pand zijn vol verwachting naar het nieuwe onderkomen, maar ze zijn 

wellicht ook benieuwd naar de officiële openingshandeling. Veelal is het gebruikelijk, dat er iets 

opzienbarends gebeurt. Een lint doorknippen is natuurlijk een mogelijkheid, maar wij bieden u ook 

meer spraakmakende ideeën voor de openingsceremonie. Altijd in overeenstemming met de aard 

van de producten/diensten, die uw bedrijf aanbiedt. 

 
Daarnaast verzorgen wij het personeel, de drankjes, het eten, de muziek, de aankleding, de bloem- 

en groendecoratie en eventueel de tent compleet met vloer, vloerbedekking, bars, tafels en 

stoelen, stroom- aggregaten, water en toiletwagens, kortom alles wat er bij deze belangrijke 

gebeurtenis komt kijken. 

 

 

 

Voor uitgebreide informatie, ideeën of concepten voor uw opening en / of open huis kunt u contact met ons 

opnemen. Wij zenden u graag onze uitgebreide informatiemap toe. 

REFERENTIES OPENING (COMPLETE VERZORGING)  

Bam Materieel Lelystad 

Bam Utiliteitsbouw Noord Groningen 

Banque Artesia Amsterdam, Eindhoven en Zeist 

BPF Bouwinvest Amsterdam 

Clicks 4 Sales Baarn  

Corio Amstelveen  en Utrecht 

ING Opening van het 250e filiaal 

ING direct Hoofddorp 

Intergas verwarming Coevorden (2012) twee evenementen: relatiedag en familiedag, (2018) 2e hal 

Rabo Bouwfonds Eindhoven 

VNU Haarlem 
Van ‘t Hek Zuidoostbeemster 

 

http://www.ceremoniemeester.com/
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Het komt vaak voor dat u een jubileum viert of open huis houdt en besluit om dat te combineren 

met een relatie- en/of familiedag. 

 
Zo hebben wij tijdens de laatste SAIL voor baggeraar Boskalis gedurende de intocht van the “tall 

ships” (350 volwassenen en 150 kinderen) een complete relatie- en familiedag georganiseerd aan 

het Noordzeekanaal. Van de “zandhopen” hadden wij optimaal gebru ik gemaakt door daar 

speelruimtes voor de kinderen te creëren. Een prachtige dag met temperaturen van 25 graden, 

barretjes, speelkussen, jet ski simulator, Caribische band, tenten en de BBQ maakten het geheel 

compleet. 

 

Boskalis Sail BAM Materieel Lelystad 

 

Voor Be Value (350 volwassenen en 100 kinderen) hebben wij een dagje naar één van de bekende 

attractie- parken georganiseerd met o.a. een optreden van de bekende boyband men2B, verder 

waren er Formule 1 simulators, Playstation games, ballonenclown, schminckstands, 

modellenfotografen, ballenbak etc. Voor bouwer BAM regelden wij een open dag voor relaties (500 

personen) en de volgende dag een familiedag compleet met authentieke zweefmolen en schiettent 

en ander kermis- en kindervermaak. 

 
Vraag naar onze familiedag brochure. 
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ENKELE VOORBEELDEN:  

 

Voor Akzo Nobel organiseerden wij het afscheid van een lid van de Raad van Bestuur in de foyer 

van het hoofdkantoor voor 400 relaties (de top van het internationale bedrijfsleven was hierbij 

aanwezig). De styling en decoratie was op maat gemaakt voor deze oud CEO van de coating divisie. 

Het spreekt voor zich dat artiesten en bands ook de top waren. 

 
Voor GE Access / SUN organiseerden wij in juni een relatie ontvangst in de tuin van een landhuis. 

Voor van Helvert Metalen hebben wij de “schroothopen” in de nieuwe hal gebruikt als 

decoratiemateriaal, dat gaf een bijzonder effect aan deze speciale avond. 

 
 

Van Helvert Metalen GE Access / Sun AKZO Nobel Timing 

 
Recent door ons georganiseerde evenementen in de relatiesfeer:  

Arag relatie evenement 

Ballast Nedam afscheid voorzitter Raad van bestuur en feest Jong Ballast  

De Hypotheker evenement voor alle franchisenemers en medewerkers  

Lancering smulweb.nl 

Rijkswaterstaat personeelsevenement Swiss Re relatie evenement 

Ter Steege Bouw Rijssen relatie evenement en familiedag voor 1.750 personen 

Timing feest jaarlijks terugkerend personeelsfeest voor alle intercedentes (sinds 1999) 

Van ‘t Hek  

 
In alle gevallen verzorgde De Ceremoniemeester de totale organisatie inclusief de catering, het 

meubilair, het personeel (koks, bedieningsmedewerkers, garderobe- en toiletdames), waar nodig 

de tenten, aggregaten, water, toiletwagens, decoratie, bands, artiesten en entertainment etc. etc.  

http://www.ceremoniemeester.com/
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DE VEELZIJDIGHEID VAN DE CEREMONIEMEESTER  
 

 

 
 

JUBILEUM  

Uw onderneming bestaat een aantal jaren. Een mooie aanleiding om eens stil te staan bij het reilen 

en zeilen van de organisatie en een goed motief om iets extra’s te doen voor uw medewerkers en 

voor uw relaties. Eén van de eerste vragen, die dan naar boven komt is; wat gaan we eraan doen? 

 
Het is niet eenvoudig om een jubileumfeest tot een succes te maken, terwijl dit juist een absolute 

vereiste is. Ook hierin zijn de evenement-ontwerpers van De Ceremoniemeester zeer thuis. In 

overeenstemming met uw organisatie en wensen creëren wij een fantastisch feest, echt jubileum 

waardig. Een paar voorbeelden van jubilea waarvoor wij de totaalorganisatie hebben verzorgd: 

 
Lustrum Swiss Re  Activiteitenmiddag met aansluitend feest en  

  overnachting  

10-jarig jubileum Hanzevast Groningen Galadiner met shows en knalfeest met o.a. Crazy  

 Piano’s  

20- en 25- jarig jubileum United Holding Jubilea voor alle medewerkers van de 600 winkels 

25-jarig jubileum KPMG A’veen Workshop middag met aansluitend “spektakel”  
 feestavond 

25-jarig jubileum Energiereus Delta NV Feestavond voor de 2.250 medewerkers 

40-jarig jubileum SC Johnson Wereldfeest in verschillende zalen met voor elk wat wils 

50-jarig jubileum Mooij verf Loopfeest met vele optredens op centraal podium 

60 en 75-jarig jubileum van ’t Hek Combinatie met open huis/relatiedag in tentencomplex  

100-jarig jubileum Ter Steege Bouw Rijssen Ombouw locatie relatiedag, groot feest en familiedag  

100-jarig jubileum Paramelt Weekend Ardennen met voltallig personeel met partner 

100-jarig jubileum IN Groningen Dagfeest in tenten (5.000 personen,  volwassenen en kids) 

125-jarig jubileum Banque Artesia Flaneerfeest met veel grote shows en overnachting 

 
NIEUWJAARSONTVANGSTEN EN RECEPTIES  

Een receptie is eigenlijk een klein feestje, waarbij wij u ook graag assisteren. Wij hebben originele 

ideeën waardoor uw gasten een geheel nieuwe kijk krijgen op recepties Wij verzorgen uw ontvangst 

van uitnodiging, locatie, personeel, eten en drinken, sprekers, artiesten, entertainment, licht, geluid, 

aankleding, bloem- en groendecoratie tot aan het bedankje. 

 
GALA DINERS  

Stijlvolle galafeesten met onderhoudende intermezzo’s, ook zeer geschikt voor de uitreiking van pri jzen 

of gedurende de eindejaarsperiode. Wij organiseren galadiners in verrassende locaties. 

    
Trumph classic minirally als 

middagonderdeel van jubileum 

Moleculair diner aan 60 ronde 

tafels van 10 personen Timing 

Galadiner in“domino- 

opstelling” Kempen & Co 

Galadiner ING 

http://www.ceremoniemeester.com/
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DE VEELZIJDIGHEID VAN DE CEREMONIEMEESTER  
 

 

 
 

PRODUCTPRESENTATIES EN -LANCERINGEN  

Ieder zijn vak. U heeft een nieuw product ontwikkeld en wij ontwerpen de introductie hiervan op 

gepaste wijze in de sfeer van uw product en bedrijf. Wie bent u, wat wilt u uitstralen en aan wie 

wordt het product gepresenteerd? Dat zijn de belangrijke uitgangspunten, waarbij kwaliteit en 

persoonlijke uitstraling voorop staan. Wij verzorgen uw productlancering compleet, van creatief 

ontwerp tot en met de uitvoering, op onderscheidende wijze. 

 
Voor Volvo Truck Nederland B.V. organiseerden wij onlangs een zeer succesvolle dealerdag met als 

thema “one team one direction” met o.a. een presentatie van Hans van Breukelen, een lasershow, 

een beamshow en aansluitend een geweldig feest verdeeld over verschillende zalen met allerlei 

sferen. Reactie van de opdrachtgever: “wij gaan in de toekomst altijd met jullie evenementenbureau 

werken, wat een professiona- liteit en wat een gemak. Jullie zijn er echt om ons te helpen ” 

 
CONGRESSEN,  SEMINARS,  KICK OFFS,  VERGADERINGEN EN BEURZEN   

Wanneer u een congres, kick off of beurs gaat organiseren dan ondersteunen wij u voor de volle 

100%. Wij bieden diensten op voorbereidend, organisatorisch en uitvoerend vlak aan zoals:  

 

“BRANDING” VAN UW EVENTS  
Banieren, ”strandvlaggen”, logo op de koksmutsen, kroonluchter gemaakt van telefoongidsen, 

wandversiering, zitzakken, chocolaatjes, polo’s voor de bediening etc. etc. Dit is slechts een kleine 

greep uit ons gehele assortiment om uw event de gewenste uitstraling en “look & feel” mee te 

geven. 

Techniek “Eiland” 

Kick Off 

Telefoongids / Gouden Gids 

Theateropstelling 300 pers 

Dealer vergadering 

Volvo Truck Nederland 

Lagerhuisopstelling 1.100 pers. 

Sales                      congres 

Telefoongids / Gouden Gids 

Branding bij aankomst 

Jubileumfeest 

United Groep 

• Zoeken en vinden van de meest geschikte locatie, eventueel met overnachtingen; 

• regelen en instrueren van de dagvoorzitter en overige sprekers; 

• verzorging van de complete techniek: licht, geluid, podia, draadloze handheld- en of 

revermicrofoons, camerateam, regisseur, video, laser, beamers, schermen, monitoren, 

professionele technici etc. etc.; 

• het maken van een programma en de ontvangst van partners / buitenlandse gasten; 

• complete catering inclusief hostesses, EHBO, beveiliging, parkeerwachters etc.; 

• artiesten, bands en entertainment indien gewenst voor afsluitende borrel / feest; 

• uitnodigingstraject inclusief ontwerp en hosting van mogelijke website; 

• drukwerk en give–aways inclusief het ontwerpen en bedrukken; 

• inrichting, styling en branding alles geheel conform uw wensen en eisen. 

http://www.ceremoniemeester.com/
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DE CEREMONIEMEESTER PARTYCATERING  
 

 

 

 

Oprichter van De Ceremoniemeester, Pim Lombarts, heeft jarenlang in de internationale 

tophotellerie gewerkt. Hij werkte onder andere als adjunct-directeur bij het Garden hotel / 

restaurant de Kersentuin te Amsterdam en heeft diverse functies bij Hilton International vervuld. 

Een logische stap is dan ook de oprichting van een aparte tak die alles te maken heeft met de 

catering op locatie van uw feest, bedrijfsfeest, opening, relatiedag, jubileum of personeelsfeest. 

Ons cateringbedrijf onder het “label”: De Partycateraar, staat al jaren bekend om zijn zeer hoog 

serviceniveau en het grote gemak dat u als opdrachtgever heeft omdat wij u alles uit handen kunnen 

nemen. 

 
WAT KUNNEN WIJ ALS PROFESSIONELE ORGANISATOR VOOR U VERZORGEN?  

• Het vinden van de ideale locatie of het aanpassen van uw eigen pand met eventueel een tent 

inclusief de vloerbedekking, verwarming, stroomaggregaten en toiletten; 

• Koks, barkeepers, partymanagers, afwas-, bedienings- en logistieke medewerkers; 

• Alle restauratieve diensten of het nu gaat om een receptie met statafelgarnituur en luxe hapjes of 

een uitgebreid koud- en warm buffet, een BBQ, een galadiner voor 1.000 personen tot een 

walking dinner waarbij onze gastvrouwen en -heren met de bordjes, glaasjes etc naar u komen; 

• Alle drankjes van het standaard assortiment van bier, fris, jus en wijn tot champagne- en 
cocktailbars; 

• Tafels, stoelen, borden, bestek, glaswerk, verlichting, bekabeling, water etc.; 

• Losse culinaire “acts”: foodtrucks, poffertjeskraam, hot dogstand, patatkraam, haringkar, 

oesterman, sushibar, wandelende bar, champagnetoren; 

• Muziek, artiesten, sprekers en entertainment; 

• Bloem-, groenversiering en decoratie; 

• Technische voorzieningen, audio/visuele middelen en assistentie, foto/videoreportage; 

• Hostesses en beveiliging; 

• Schoonmaak, op- en afbouw; 

• Vergunningen; 

• Kortom, wij kunnen het allemaal voor u regelen tegen vooraf overeengekomen vaste en 

concurrerende tarieven. 

 
U kunt ook eens onze speciale catering site bezoeken: WWW.PARTYCATERAAR.NL  
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BESTAND MET RUIM 1.750 LOCATIES  
 

 

 

 

U zoekt een bijzondere locatie. Dat treft,  De Ceremoniemeester heeft 

zeer gedegen kennis van vele honderden accommodaties door heel 

Nederland, maar ook daarbuiten. De gelegenheid die u zoekt kennen wij. 

Wij beschikken over een bestand met ruim 1.750 locaties, welke continue 

wordt bijgehouden en aangepast. 

 
De locaties zijn zorgvuldig geselecteerd op originaliteit en functionaliteit 

en getoetst aan het “anders dan anders” effect. 

Wij kunnen u gelegenheden bieden met een geheel eigen sfeer zoals: 

 
• Leegstaande panden, die wij een heel eigen ambiance geven 

 
• Uw bedrijfspand vormt voor ons de uitdaging van de onbekende locatie, 

niets is ons te gek. Wij hebben al een parkeergarage omgetoverd, een 

bedrijfsrestaurant, een kantoortuin, een magazijn en vele 

fabriekshallen/ loodsen 

 
• Diverse studio’s van 100 tot 9.999 personen 

 
• Kastelen en landhuizen 

 
• Parkachtige tuinen 

 
• Tenten, bijvoorbeeld als uitbreiding op een bestaande locatie (deze 

tenten zijn leverbaar in ieder gewenst formaat van 100 tot 25.000 

personen) 

 
• Historische gebouwen, dineren en feesten tussen de oude meesters 

 
• Overdekte onder architectuur aangelegde tropische tuinen ideaal voor 

o.a. Caribische of jungle feesten 

 
• Een klein privé eiland geschikt voor gezelschappen van 100 tot 500 

gasten 

 
• Kerken, musea, kloosters en watertorens 

 
• Diverse schepen zoals: rondvaartboten, notarisbootjes, driemasters en 

partyschepen tot 1.500 personen 

 
• Speciale party locaties, eventueel met meerdere ruimtes (ideaal voor 

loopfeesten) 

 

http://www.ceremoniemeester.com/
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SAMENGEVAT ZIJN DE WERKZAAMHEDEN  
 

 

VAN ONS TEAM O.A.:  
 
 

VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN  

• Voorstel maken waarin onder andere locatie, artiesten, entertainment, catering en decoratie zijn 

opgenomen aan de hand van uw wensen en eisen 

• Bekijken van enkele locaties samen met u 

• Indien gewenst kunnen wij luisteravonden regelen voor de bands en artiesten 

• Vaste afspraken maken met betrokken leveranciers 

• Alle afspraken schriftelijk bevestigen, zowel naar u als naar onze onderaannemers 

• Coördineren van alle werkzaamheden 

• Maken van een minutieus draaiboek 

• Eventuele vergunningen aanvragen 

• Aanmelden van het evenement bij politie, brandweer etc. 

(indien tent(en) worden geplaatst en/of het evenement plaatsvindt op openbaar terrein) 

• Bepaling routing 

• Logistieke planning maken 

• Rekening houden met specifieke wensen van artiesten, zoals het regelen van vluchten, hotel, eten, 

drinken, parkeerplaatsen, podia, stroomvoorziening, licht, geluid etc. 

• Indien gewenst schrijven van een risicoanalyse waarin opgenomen is wat te doen in geval van: 

bommelding, nationale ramp, overlijden van een medewerker, vechtpartij etc. 

• Check en double check 

 
UITVOERENDE WERKZAAMHEDEN  

• Inkwartieren van alle medewerkers en artiesten 

• Instrueren van partymanagers en coördinatoren 

• Instrueren van specifiek personeel, zowel in- als extern 

• Het fungeren als vast aanspreekpunt voor u als opdrachtgever tijdens het evenement 

• Coördinerende taak op de uitvoerende dag (en) 

• Tijdsplanning bijsturen indien nodig aan de hand van het draaiboek 

• Zorgen dat artiesten op tijd op het podium staan 

• Controle van alle ruimtes 

• Regelmatige peiling van de stemming van uw gasten 

• Trachten alcoholmisbruik te voorkomen 

• Sprekers instrueren 

• Logistieke controle: parkeerterrein, bewegwijzering etc. 

 
AFRONDENDE WERKZAAMHEDEN  

• Controle eindopruiming (huur materialen, decoratie etc.) 

• Financieel eindverslag opmaken (u ontvangt één eindfactuur met daarop alle items) 

• Evaluatie met naaste betrokkenen 
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DE REFERENTIES  
 

 

 
 

ANWB Kick-Off en vele congressen met complexe techniek (Wij zijn preferred supplier) 

Bam Bouw (diverse werkmaatschappijen) Opening van panden, oplevering van projecten, personeelsfeesten, familiedagen  

Be Value (ordina) Kerstdiners, familiedagen, seminars en personeelsfeesten 

Boekel De Nerée advocaten en notarissen Jubileumweekend Vlieland voor het voltallig personeel, personeelsfeesten,  
 open huis, relatiefeest 

Logica CMG Amstelveen Familiedagen, personeelsfeesten 

Deerns Raadgevende Ingenieurs 80-jarig jubileum en personeelsfeest 

De Telefoongids / Gouden gids Personeelsfeest, viering overname en kick-off, salescongres 

GE Artesia Bank 125-jarig jubileum (dubbelfeest), gala’s, concerten, opening nieuwe panden, 

bedrijfsfeesten, nieuwjaarsrecepties, sinds 1994 

Gerechtshof Amsterdam Personeelsfeesten 

Heineken Export Personeels- en bedrijfsfeesten, sportieve dagen, sinds 1995 

IGMA Amsterdam Bedrijfsfeesten, productpresentatie “K5 kraan”, thema- en personeelsfeesten, 

feest in VIP tenten op eigen locatie, afscheid directeur, recepties etc. sinds 1999 

ING Bank (diverse locaties) Openingen, bedrijfsfeesten, incentives, workshops, in 2010 hebben wij 116 

presentaties verzorgd voor ING en in 2011 en 2012 ongeveer 100 

(Wij zijn preferred supplier)  

ING Bank High  Performer TEAMS Alle TEAM events en incentives in 2007, 2008 en 2009 (Wij zijn preferred supplier) 

Leaseplan Compleet verzorgde weekenden (Achterhoek en Friesland) 

KPMG 25-jarig jubileum, kerstfeest, sportief weekend, maatwerkfeesten 

Plantijn Casparie Open huis, productpresentatie, themafeesten, zeskamp 

Philips Bedrijfsfeesten 

Quaker 40-jarig en 50-jarig jubileum, daarnaast verschillende bedrijfsfeesten sinds 1998 

Rabobanken (door heel Nederland) o.a. Bedrijfsfeesten, sportieve programma’s, regionaal fusiefeest 

Reef Infra Oldenzaal 100-jarig jubileum, personeelsfeest, familiediner 

Royal Haskoning Fusiefeest, bedrijfsfeesten en kerstdiner 

SC Johnson Bedrijfsfeesten, 40-jarig jubileum, productpresentatie “windmolen”, sinds 2001 

Stibbe advocaten en notarissen Kerstfeest / eindejaarsfeest 

Stork Survival weekend, Zeeland programma, bedrijfsfeesten 

Swiss Re Life & Health Lustrumweekend, bedrijfsfeesten, relatie-ontvangsten, galadiners sinds 1995 

Ter Steege Bouw Rijssen 100-jarig jubileum, relatiedag, personeelsfeest en familiedag 

Timing Personeelsfeesten, ontvangsten, galadiners sinds 1999 (Wij zijn preferred supplier) 

Unigarant Kick-off, personeelsfeesten, nieuwjaarsontvangsten, 40-jarig jubileum 

VNU Haarlem Opening/verhuizing hoofdkantoor, personeelsfeesten 

Woonbron Maasoevers Rotterdam Personeels- en themafeesten, jubileumweekend naar Zuid-Limburg 

 
VERDER ORGANISEREN WIJ REGELMATIG DIVERSE EVENEMENTEN VOOR ONDERSTAANDE BEDRIJVEN:  

3M ABN AMRO (meerdere vestigingen) AKZO NOBEL 

BAM bouw Breman Boskalis Rotterdam 

Deloitte & Touche Direktbank Amsterdam DSM 

Eneco Energie Generale Bank Ned. N.V. Grundig Nederland B.V. 

Hanzevast Groningen IBM IN Groningen 

KPMG EDP Levi Strauss Benelux B.V. Maarssen Bouw 

Novagraaf MeesPierson N.V. Meulenhoff Educatief 

Mirant Europe Nationale-Nederlanden NCR 

Nike TNS-NIPO marktonderzoek Omron Electronics B.V. 

PriceWaterhouseCoopers RDW Rijkswaterstaat 

Siemens Technische Unie Uniekaas 

United Holding B.V. Volvo Watson Wyatt Brans & Co 

Woonstichting De Key A’dam Yacht Zenner 
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