
full service - ontzorgen - verrassen - beleven





Verrassen
Daar is het ons altijd om te doen. Bij zowel de organisatie of catering van een zakelijk 

of particulier evenement, wij zorgen ervoor dat uw gasten iets unieks beleven.









De kern van ons verhaal? 
Dat blijft de smaak van de pure producten die we serveren. 

Duurzaam geproduceerd met oog voor de wereld, de regio én de seizoenen.





Wij denken graag mee 
over de invulling van uw evenement en komen met de meest ludieke en creatieve ideeën 

op het gebied van amusement.





Het verschil 
wordt gemaakt door onze mensen. Gedreven én opgeleid om u en uw gasten een onvergetelijke dag te 

bezorgen. Mensen die met u open en eerlijk communiceren om zo samen álles eruit te halen wat erin zit.



Een themafeest 
in Italiaanse stijl, wat een zomergevoel geeft dat? Wij hebben een rijk aanbod aan decoratie 

om uw evenement volledig in een thema naar keuze te gieten. Viva la bella Italia!











Uw locatie, onze creativiteit
Wij staan erom bekend iedere locatie, denk hierbij aan een fabriekshal of uw eigen tuin, te kunnen omtoveren 

naar de perfecte locatie voor uw evenement. Met een hoge dosis creativiteit wordt uw locatie onherkenbaar!





Sharing is caring
Een compleet verzorgd sharing dinner aan ronde tafels. Hoe gezellig wilt u het hebben?





Úw bedrijf in the picture! 
Met een zakelijk evenement heeft u de unieke kans om úw verhaal te delen met medewerkers, 

klanten of relaties. Wij vertalen uw verhaal graag naar een inspirerende beleving.





Uw evenement in festival stijl? 
Giet uw evenement in een festival thema met bijvoorbeeld verschillende streetfood stations of een cocktailbar. 





Uw droomdag tot in de puntjes. 
Op onze officiële trouwlocatie, uw eigen locatie óf een andere locatie; wij maken uw droomdag 

onvergetelijk en creëren een waardevolle herrinnering die u én uw gasten altijd bij zal blijven.



Een evenement 
met meer dan 1000 gasten? Laat het aan ons over. Wij zorgen ervoor dat u, 

tevens met zoveel gasten, zowel de nacht vóór als ná het evenement heerlijk slaapt.











Wij versterken uw relatie 
met uw klanten door een bijzondere beleving met een professionele verzorging van bijvoorbeeld 

een ludieke bedrijfsrondleiding tijdens een open dag, een sfeervolle relatiedag of een inspirerend congres.





Ria Joosten voelde feilloos aan 
wat ons doel was, wie wij zijn en wat bij ons past. De catering, aankleding, entertainment en sfeer 

die gecreëerd werd was de onze! - KLG Europe





Genieten
Weet jij nog wat het leukste en beste evenement was wat je ooit hebt bezocht? Waar je plezier hebt gehad en 

geïnspireerd bent geraakt? Dát is wat je wil bereiken voor jouw op gasten en wat wij 100% kunnen garanderen!





Uw evenement aan huis 
in uw eigen stijl. Hoe tof is dat? Van pagodetenten tot prachtige stretchtenten in allerlei soorten en maten, 

het kan allemaal.







Voordeel:
wist u dat (bedrijfs)feesten op uw locatie niet onder de werkkosten vallen en fiscaal aftrekbaar zijn?





Productpresentatie
Mogen wij ook uw productpresentatie verzorgen?







Onvergetelijk
Een gevoel dat u en uw gasten een leven lang niet vergeten. Het gevoel dat alles klopt. 
Dát gevoel weet Ria Joosten Catering & Evenementen als geen ander te creëren.



Ria Joosten Catering & Evenementen
0475 49 50 21  |  info@riajoosten.nl

www.riajoosten.nl

smaak
sfeer
&
meer


