LEVERANCIERS
CATALOGUS

RDM ONDERZEEBOOTLOODS
RDM Events werkt samen met een aantal preferred suppliers om succesvolle evenementen
plaats te laten vinden in de RDM Onderzeebootloods.
Betrouwbaar Door de prettige eigenschap betrouwbaarheid van de
preferred suppliers zal er van zeer hoge kwaliteit geleverd worden en zal u
niet voor verrassingen komen te staan voor, tijdens en na uw evenement
Locatiekennis Doordat de preferred suppliers al meerdere keren in de
RDM Onderzeebootloods hebben gewerkt, zullen zij efficiënt en bijgaand
met goed advies te werk gaan
Samenwerken De preferred suppliers kennen naast de locatie ook elkaar,
waardoor zij elkaars sterke punten kunnen aanvullen
U, RDM Events en de Preferred Suppliers kunnen zo samen als een lokaal team met ervaring
een zeer geslaagd evenement neerzetten in de historische RDM Onderzeebootloods!

RDM Congrescentrum
Heijplaatstraat 17 en 23
3089 JB Rotterdam
RDM Onderzeebootloods
RDM-straat 1
3089 JS Rotterdam
(0)10-293 2555
info@rdmevents.nl
www.rdmevents.nl

BEWEGWIJZERING & BRANDING
WORST RECLAME
Onze uiterst bekwame reclame- en displayinstallateurs zijn ervaren en toegewijd
om voor onze klanten een deskundige installatie van reclameborden, banners,
grafische installaties en winkelherstructurerings- services te verzorgen.
Wij zijn marktleiders met tientallen jaren internationale ervaring in het uitvoeren
van enkele of multi-locatie projecten. Deze ervaring geeft ons de kennis die nodig is
om onze klanten te voorzien van het gewenste resultaat. Daardoor kunnen wij onze
klanten kwalitatief vakmanschap en uitstekende klantenservice biede.
RDM Events werkt samen met Worst Reclame voor de uitvoer van branding op
locatie tijdens uw event.
Naast alle bovenstaande projecten staan wij natuurlijk open voor nieuwe ideeën en
‘out of the box’ projecten. Denk hierbij bijvoorbeeld aan logo onthullingen of product
presentaties. Een echte eye chatcher bij binnenkomst maakt uw publiek enthousiast!
Graag denken wij mee over de mogelijkheden om uw evenement te voorzien van
visuals die opvallen én de juiste sfeer creëren.

Bewegwijzering
& branding
Worst Reclame
www.worstreclame.nl

CATERING VAN DER LOO
vanderLOO is de partner als u een echt goed en bijzonder evenement wilt laten
organiseren. Wij bedenken concepten, themafeesten, bijzondere events en unieke
bijeenkomsten die herinneringen blijvend maken. Van illusies en wensen creëren
wij een realiteit. Voor een middag of een avond, tijdens uw event. Waar dan ook. Van
idee tot organisatie en uitvoering zijn wij uw partner.
Als familiebedrijf zijn wij al tientallen jaren actief in de evenementenbranche. Met
een enorm netwerk en nog meer ervaring hebben wij al heel veel evenementen
bedacht, ontwikkeld en uitgevoerd. In onze klantenkring vinden wij veel terugkerende klanten die ons ook weer bij andere bedrijven en particulieren aanbevelen. En
vele bekende artiesten en sprekers laten zich graag voor onze evenementen
boeken.
Een evenement met een bijdrage van vanderLOO kenmerkt zich altijd door de
gedetailleerde uitvoering. Het bekende ‘puntje op de i’ is bij ons nog niet genoeg. Wij
hebben aandacht voor elk detail; van de aankleding, catering en entertainment tot
de verzorging van de artiesten en technici aan toe. Wij zorgen goed voor u, uw gasten
en de mensen die het voor u mogelijk maken. Omdat wij willen dat het voor iedereen
feest is. Want alleen dan wordt het pas echt bijzonder.
Waarom Van der Loo?
 Top kwaliteit
 Creativiteit
 Persoonlijk
 Betrouwbaar
 Unieke combinatie
 Ervaring

Catering Van der Loo
www.vanderloo-events.nl

CATERING VAN DER LINDE
Van der Linde Catering + Evenementen is opgericht in 1962 en is een familiebedrijf
met meer dan 55 jaar ervaring. De kwalitatief hoogwaardige productie en uitvoering
van Van der Linde Catering + Evenementen gebeurt vanuit haar moderne ISO
gecertificeerde productiecentrum. Van der Linde beschikt over een door DNV
gecertificeerd voedselveiligheidssysteem (HACCP) sinds 2010 en over een algeheel
kwaliteitssysteem (KAM). Sinds 2013 beschikt Van der Linde over een ISO 22000 en
ISO14001 certificering. De keuken van Van der Linde werkt met hoogwaardige
ingrediënten bij voorkeur uit de regio, altijd vers en herkenbaar. De presentatie is
modern en verrassend. De bedrijfsvoering is gericht op innovatie en duurzaamheid.

NO WASTE MET ONZE HOMEMADE® PRODUCTEN
Ons hele bedrijfsproces is er op gericht zo min mogelijk (food) afval te produceren.
Hiermee werken wij nauw samen met onze leveranciers op het gebied van transporten verpakkingsmaterialen. Door ons milieubeleid zijn wij ISO 14001 gecertificeerd.
Wij scheiden afval op het gebied van glas, papier en karton en compost afval. Naast
de juiste portionering en hergebruik van onze eigen restanten, werken wij met
reststromen. De overschotten van bijvoorbeeld producenten en supermarkten
worden door ons verwerkt in onze speciaal hiervoor bedachte HomeMade®
producten. Van foodrestanten maken wij een waardevol product! Dit doen wij in
samenwerking met partners zoals IN STOCK, FOOD WASTED, The Waste Watchers
en het Delftse initiatief “ I CHANGE”. Onze HomeMade® producten helpen dus mee
aan minder voedselverspilling en meer bewustwording bij onze gasten.

Catering Van der Linde
www.vanderlindecatering.nl

SETUP / BREAKOUT ROOMS QUICKSPACE
Organiseert u een beurs of congres? Quickspace biedt uiteenlopende domes en
subruimtes om een unieke invulling te geven aan uw evenement, bijvoorbeeld voor
het creëren van workshop ruimtes d.m.v domes. Onze domes en structuren zijn
uniek, inspirerend, snel te installeren, en bieden plaats tot aan 300 personen.
Transport, Installatie en demontage: Al onze domes en structuren worden door
ons team naar de locatie vervoerd, geïnstalleerd en na het event gedemonteerd. In
overleg met u worden hiervoor de juiste tijden bepaald.
LED verlichting: De domes en structuren krijgen door toepassing van LED verlichting
een extra dimensie en ademen daarmee een unieke sfeer uit. Met onze LED verlichting
kunnen de structuren in de door u gewenste kleur verlicht worden, zowel statisch
als dynamisch.
Branding: Naar wens kunnen de domes en structuren een eigen marketing boodschap
vertonen. Hierbij kan gedacht worden aan bestickering, bannering en projectie van
logo’s of teksten d.m.v. projectoren.
Ons team helpt u graag vanaf de eerste ideeën aan de tekentafel tot en met de realisatie.
Neem vrijblijvend contact met ons op om geïnformeerd te worden over de mogelijkheden
die onze domes, tenten en structuren kunnen bieden. De installatie en demontage
wordt door ons team verzorgd, en daarbij leveren wij naar wens o.a. LED verlichting
en meubilair.

Setup / Breakout
rooms Quickspace
www.quickspace.eu

TECHNIEK PEITSMAN
Wij zijn Peitsman. Wij houden van beeld, licht en geluid en we willen graag laten zien
welke fantastische dingen je ermee kunt doen. Wij denken mee en bieden creatieve
oplossingen op het gebied van audiovisuele techniek. Voor organisatoren van
(bedrijfs)evenementen maar ook in vaste installaties. We werken vanuit Rotterdam
en Utrecht maar leveren ook regelmatig internationaal.
In de meer dan twintig jaar van haar bestaan is het Rotterdamse Peitsman
uitgegroeid tot een grote, professionele en betrouwbare partner bij business events
en publieksevenementen, maar ook in vaste installaties.
Met de oprichting door Hans Peitsman begonnen als leverancier van licht en geluid,
is Peitsman inmiddels een totaalpartner voor alle benodigde techniek én advies
rondom producties in projectie, licht, geluid en beeld. Met de overname van het
Utrechtse Production Partners heeft Peitsman sinds 2019 ook een tweede vestiging
in het midden van het land.

MEEDENKEND, PERSOONLIJK
EN ENTHOUSIAST
Peitsman wordt gevormd door een team van 30 gemotiveerde en enthousiaste mensen. De aanpak is persoonlijk:
alle medewerkers reageren snel, denken mee, zijn
creatief en oplossingsgericht en weten van aanpakken.
De technici zijn zeer bevlogen mensen die erop gericht
zijn om een prachtig en perfect resultaat te realiseren.
Werken met Peitsman betekent: een partner die
meedenkt in de organisatie van uw evenement. Werken
met mensen die bij de productie betrokken zijn, alsof het
hun eigen evenement is. Met groot improviserend vermogen,
daadkracht en twintig jaar aan expertise, weten wij wat
nodig is om een perfect evenement te organiseren.

TOONAANGEVEND MET JARENLANGE ERVARING
Peitsman streeft naar lange termijnrelaties met haar klanten en besteedt daarom
ook aan de kleinste klant of productie dezelfde zorg en aandacht. Peitsman is
toonaangevend en ontwikkelt zich steeds verder. Door de jarenlange ervaring met
tijdelijke installaties en het daarbij behorende improvisatievermogen, zijn de
mensen van Peitsman zeer goed in staat om ook bij vaste installaties tot een perfect
eindresultaat te komen.

Techniek Peitsman
www.peitsman.com

CATERING LADAGE
In 1967 is Ladage al begonnen met het blij maken van mensen middels de verse
kwaliteitsproducten van Bram Ladage. Het geven van positieve energie is inmiddels
dusdanig in ons DNA verweven dat het onze missie is geworden.
Niet voor niets is daarom Ladage Events opgezet, want waar kun je mensen nu beter
mee blijmaken dan met een fantastisch evenement!
Het idee wat in uw hoofd zit, weten wij te vertalen naar een evenement. En als het
even kan, nog net iets beter. Het moet er niet alleen geweldig uitzien, maar ook
fantastisch voelen.
Een herinnering voor de rest van uw leven, een herinnering om te delen. Perfectionistisch
tot in het kleinste detail. Van meubilair tot de juiste sfeerverlichting. Van heerlijke
hapjes tot de lekkerste drankjes. Wij zorgen voor een onvergetelijk event zoals u
voor het ogen heeft, alleen dan net met dat beetje extra.

Catering Ladage
www.ladageevents.nl

SCHOONMAAK HAGO
Nederland is zo’n mooi land. Een land dat het verdient om goed schoongehouden te
worden. Schone ziekenhuizen, schone treinen, een schoon vliegveld, schone kantoren,
schone fabrieken, schone scholen en universiteiten. We profiteren er allemaal elke
dag opnieuw van. Maar dat gaat niet vanzelf. Elke dag zijn duizenden mensen in
touw om een bijdrage te leveren aan de hoge kwaliteit van ons dagelijks leven. En
daar zijn we bij Hago ontzettend trots op. Want schoonmaken is een vak, een vak dat
zich bij ons de afgelopen jaren enorm ontwikkeld heeft. Samen met onze klanten.
Van het anoniem schoonmaken naar een essentieel en zichtbaar onderdeel van de
kwaliteitsbeleving van de klanten van onze klanten. Bouwend op het vakmanschap,
de vindingrijkheid en het eigen initiatief van duizenden gedreven professionals.
Vooruitstrevend, klaar voor de toekomst en trots om een rol te mogen spelen in het
leven van vrijwel iedereen, op vele momenten. En die rol koesteren we. Elke dag
weer zetten wij ons op duizenden plekken in voor een schoon Nederland.
Hago is een topdriespeler in de markt voor schoonmaakbedrijven. Een landelijk
opererend familiebedrijf met ruime ervaring in schoonmaakdienstverlening en
specialistische schoonmaak. We maken onder meer schoon in kantoren, onderwijs,
industrie, treinen, op Schiphol en in de zorg. ’s Ochtends, ’s avonds en steeds vaker
overdag.
Hago Leisure & Events maakt van ieder bezoek een feestje. Met een vlekkeloze
entree, schone zitplaats en fris sanitair. En onze ervaring gaat verder dan het
schoonmaken van evenmentenlocaties. Van entree tot ‘We want more’: parkeer- en
garderobebeheer, op- en afbouw podia en tribunes, beveiliging, EHBO… Kom maar op!
Hago staat voor schoonmaak op maat, die past bij jouw wensen en die van je collega’s.
Schoonmaak waar je geen omkijken naar hebt. Meedenken en proactief handelen
vanuit ons eigen vakspecialisme. Klantkennis combineren met vakkennis. Ons
voortdurend blijven ontwikkelen om het beste uit onszelf te halen. Vooruitgang door
mensenwerk. Samen stappen zetten. Dat is waar wij elke dag weer voor gaan. Dat
zijn wij. Hago, de schoonmakers van Nederland!

Schoonmaak Hago
www.hago.nl

