REPORTAGE
‘Al 12,5 jaar is uw feest onze zorg!’

Party Regelaar biedt totaalconcept
De Party Regelaar bestaat 12,5 jaar. Het bedrijf, gevestigd in Ter Aar, werd destijds opgericht
door Perry Kasbergen en Ben Fransen. Inmiddels werken zij er niet alleen, maar hebben de heren
versterking gekregen van een loyaal team van circa twintig vaste en oproepbare krachten.
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Het feestbedrijf opereert hoofdzakelijk
in de Randstad en is gespecialiseerd in
partycatering op locatie. Perry, Ben en
hun mensen bieden een totaalconcept aan:
van muziek tot aankleding en van eten en
drinken tot entertainment. “Het unieke
aan de Party Regelaar is dat iedereen, voor
wat voor een soort feest dan ook, bij ons
terecht kan. Met ons uitgebreide assortiment aan feestmaterialen, cateringmogelijkheden en (eigen) feestlocaties kunnen
wij elk feest van het begin tot het eind tot
in de puntjes verzorgen.”
Inderdaad, eigen feestlocatie, want de
Party Regelaar is beheerder van partycentrum Parola in Langeraar en het gebouw
van speeltuin Vreugdeoord in Alphen aan
den Rijn. “Dit zijn heel prettige locaties
die bemand worden door een vast team
van medewerkers. Zeer geschikt voor
feesten en partijen.”
Uiteenlopende opdrachten
Waar de Party Regelaar begon met het
verhuren van losse feestmaterialen, is
het bedrijf na 12,5 jaar uitgegroeid tot
een landelijk opererende totaalcateraar
en een organisatiebureau voor bedrijven
en particulieren met de meest uiteenlopende opdrachten. Zo organiseren zij
onder andere bedrijfsfeesten, bruiloften,
kinderfeestjes, openingen en winkelcentrumpromoties. “Wij organiseren niet
alleen een compleet feest of evenement”,
vertelt Perry. “Ook als mensen een paar
statafels of een biertap nodig hebben
voor bijvoorbeeld een klein tuinfeestje,
kunnen zij bij ons terecht. Al onze party
materialen zijn los te huur. We brengen
deze langs of mensen komen die ophalen,
al naargelang de wens.”

Perry Kasbergen (l) en Ben Fransen.

Betrouwbaar
Wederzijds vertrouwen is de belangrijkste
factor bij de organisatie van een feest of
evenement. “De klant moet ons kunnen vertrouwen en dat vertrouwen valt of staat bij
de mensen die het evenement namens ons in
goede banen leiden. Wij werken hier alleen
met trouwe, ervaren mensen die begrijpen
wat de klant wil. Deze mensen stuur ik dan
ook met een gerust hart op pad.”
Tevreden klanten
Terugkijkend op 12,5 jaar Party Regelaar
is er veel gebeurd. Vanaf de eerste dag was
er werk en dat werk breidde zich gestaag
uit. De opslagloods vol met te verhuren
artikelen is imposant. Net als het enorme
netwerk van klanten en leveranciers die het
bedrijf door de jaren heen heeft opgebouwd. Echter, wat de toekomst betreft ligt

alles nog open. “Groei is prima, maar voor
ons geen doel op zich”, stelt Perry. “Het
gaat erom dat alles beheersbaar blijft. Laatst
hadden we een weekeinde waarin onze
medewerking was gevraagd bij maar liefst
vijftien feesten. Door onze ervaring kunnen
we dat goed inplannen. Na afloop bleek dat
alle vijftien perfect waren verlopen. Dat is
waar wij het voor doen: tevreden klanten.”
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