Taat & de Regt biedt de perfecte
entourage voor elk event!
TEKST: IRENE DE MURALT FOTOGRAFIE: TAAT & DE REGT

Klantbinding gaat verder dan de levering van een product of dienst tegen de laagste prijs. Wellicht door
de economische realiteit gedreven, draait het nu meer dan ooit om persoonlijke aandacht. Relatiemarketing is onlosmakelijk verbonden met een gezonde bedrijfsvoering. Door het organiseren van een
event krijg je als bedrijf de uitgelezen kans jezelf te profileren en je relatie een unieke beleving te bieden. Taat & de Regt heeft alle facetten in huis om van elk event een groot succes te maken!
In de regio Groot Haaglanden is Taat & de
Regt inmiddels een gevestigde naam als
het gaat om catering en events. De afgelo�
pen jaren is deze cateraar uitgegroeid tot
een organisatie waar bedrijven, natuurlijk
óók particulieren, terecht kunnen voor een
totaalbeleving op het gebied van evene�
menten. Uitgangspunt voor deze echte
Haagsche cateraar: Een evenement is pas
echt geslaagd wanneer de doelstelling van
de opdrachtgever is behaald.

Zakelijke evenementen

“Wij faciliteren de juiste entourage voor
elk event”, aldus directeur Remco Boe�
lens. “En dat gaat verder dan alleen een
hapje, drankje en aankleding. Onze kracht
ligt namelijk in het organiseren van de
meest uiteenlopende evenementen. Wij
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maken de vertaalslag van de doelstelling
van de opdrachtgever naar een evenement
waarin alle facetten naadloos op elkaar
zijn afgestemd. Denk hierbij aan de loca�
tie, de decoratie, de audiovisuele techniek,
het interieur, de opstellingen en natuurlijk
het eten en drinken. Dit alles moet klop�
pen en overeenkomen met de boodschap
die de opdrachtgever wil overbrengen. Zo
vergt een evenement voor de lancering
van de nieuwste elektrische auto een com�
pleet andere aanpak dan een veranderings�
proces binnen een organisatie, waarbij de
medewerkers en het gezamenlijke doel
centraal staan. Dat vraagt niet alleen om
een gedegen voorbereiding, maar ook in�
zicht in de bedrijfscultuur en een goede
samenwerking met de opdrachtgever.”
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Persoonlijke aandacht

Het inzetten van een evenement als rela�
tiemarketingtool komt steeds meer in
zwang, óók bij het MKB. “Bedrijven rea�
liseren zich meer dan ooit tevoren dat
persoonlijke aandacht ontzettend belang�
rijk is”, vervolgt Boelens. “Ondernemen
op transactieniveau alleen is niet meer
voldoende. Je moet investeren in je (po�
tentiële) relaties, een lange termijnrelatie
willen aangaan. Een evenement is dan ook
hét middel om het contact met je relaties
te verstevigen en te laten zien waar je
voor staat.”

Gidsfunctie

Ook Taat & de Regt is van de lange ter�
mijnrelaties. Grote stappen, snel thuis,
komt niet in het vocabulaire van de Haag�
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se cateraar voor. Want al beschikt Taat &
de Regt zelf over tal van fantastische loca�
ties, [waaronder de Nieuwe kerk, Grote
Kerk, Het Spaansche Hof en CORPUS
Congress Centre, red.], volgens Boelens
moeten deze wel passen bij het desbetref�
fende evenement en doelstelling. “Mocht
één van onze eigen unieke locaties niet
geschikt zijn, dan servicen wij onze relatie
graag in één van de vele andere locaties
die het Haagsche rijk is. Wij hebben een
gidsfunctie. Juist omdat wij de markt zo
goed kennen, weten wij precies welke
mogelijkheden er zijn. Dat wordt enorm
gewaardeerd en vormt dan ook de reden
waarom opdrachtgevers ons keer op keer
weten te vinden.”

Spaansche verhuizing

Taat & de Regt verstaat de ware kunst van
het cateren als geen ander en weet al een
kwart eeuw een totaalbeleving te bieden.
En met succes! Want Taat & de Regt is
inmiddels uit zijn jasje gegroeid. Na jaren
gezeteld te zijn geweest aan het Lange
Voorhout, is het tijd om te verhuizen. “Wij
houden sinds kort kantoor in de voorma�
lige dienstwoning van onze unieke evene�
mentenlocatie Het Spaansche Hof”, ein�
digt Boelens. “Een prachtige kantoor- en
eventlocatie met de op één na grootste
privé binnentuin in het Haagsche centrum
en met voldoende mogelijkheid om verder
te groeien.” Het moge duidelijk zijn: Taat
& de Regt blijft nog lang dé cateraar in de
Haagse regio die een toegevoegde waarde
weet te creëren voor haar opdrachtgevers
en relaties! �

Locaties uitgelicht
Taat & de Regt beschikt over diverse locaties in regio Groot Haaglanden voor de meest
uiteenlopende evenementen. Waar de ene locatie geschikt is voor grootschalige evenementen tot maar liefst 1200 personen, biedt de ander ruimte voor gezelschappen tot 50
gasten. Eén ding hebben de locaties allen gemeen: zij zijn alle uniek en prikkelen de zintuiglijke beleving. Zo levert het CORPUS Congress Centre een platform voor het organiseren van evenementen waar de “mens” centraal staat en gezondheid een rol speelt binnen
de doelstellingen van de opdrachtgever. De Nieuwe Kerk, in het bestuurlijke centrum van
de Hofstad, is breed inzetbaar en geschikt voor een grote variëteit aan evenementen. Of
het nu zakelijke congressen, internationale forums, hoogstaande concerten, chique diners
of bruisende feestavonden betreffen: alles kan! De Grote Kerk is, zoals de naam al doet
vermoeden, een slag groter dan Nieuwe Kerk. Deze locatie in het centrum van Den Haag
kenmerkt zich eveneens door haar veelzijdigheid om diverse soorten events te huisvesten.
Aan de overzijde van de Grote Kerk, verscholen aan het Westeinde, ligt stadspaleis Het
Spaansche Hof. Een mix van Koninklijke allure en een rijke historie maken Het Spaansche
Hof dé locatie voor speciale gelegenheden waarbij exclusiviteit en kwaliteit centraal staan.

Onderstaand een overzicht van de locaties die de regio Groot Haaglanden rijk is
en waar Taat & de Regt graag uw doelstellingen helpt te realiseren.
De Nieuwe Kerk, Den Haag
De Grote Kerk, Den Haag
Het Spaansche Hof, Den Haag
CORPUS Congress Centre, Leiden
Fokker Terminal, Den Haag
Haagse Toren, Den Haag
BINCK36, Den Haag
Atrium, Den Haag
Vredespaleis, Den Haag
Lucent Danstheater, Den Haag
Theater Diligentia, Den Haag
Koninklijke Schouwburg, Den Haag
Remise, Den Haag
Glazenzaal, Den Haag
Panorama Mesdag, Den Haag
Huygensmuseum Hofwijck, Den Haag
Porceleyne Fles, Delft
Het Prinsenhof, Delft
Watertoren, Delft
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