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Vaste order nr.: 1.1.1 
Onderwerp:  Aanvraag en bevestiging banquetingactiviteiten 
 
 
1.  DOEL 
 
Doel van deze order is het verwerken van aanvragen tot uitvoerbare werkopdrachten. 
 
 
2.  REFERTES 
 
Handboek AO Paresto 
 
Overig 
• Producten en Dienstencatalogus Paresto 
• Banquetingmap 
• Reserveringsbestand 
• Planon: 
• Tool Maatwerkcalculatie   
 
 
3.  BIJLAGEN 
 
a. Handleiding gebruik reserveringsbestand 
b. Handleiding Facility-net voor cateringmanager 
 
 
4.  BETROKKENEN 
 
Medewerker facilitair management, cateringmanager Paresto, regiomanager, aanvrager, manager 
niet-regulier. 
 
 
5.  WERKWIJZE 
 
Schematisch ziet ‘aanvraag en bevestiging banquetingactiviteiten’ er als volgt uit: 
 
 
Nr. 

 
Activiteit 

 
Uitvoerende functionaris 

1.  � Aanvrager gaat naar het facilitair aanspreekpunt (FAP) en/of 
reserveert op andere wijze gewenste niet-reguliere 
cateringvoorziening bij het facilitair management. Er wordt alleen 
gebruik gemaakt van het Reserveringsbestand of Planon. De 
medewerker van het FAP maakt een offerte ten behoeve van de 
klant( conform de werkwijze banquetingmap). 

� De medewerker van het facilitair management vult het 
reserveringsbestand in en treedt zonodig in overleg met de 
cateringmanager Paresto. Het facilitair management draagt zorg 
voor juiste en volledige invulling van budgetgegevens of het privé 
factuuradres. 

� Bij aanvraag, afwijkend van banqueting, vraagt medewerker 
facilitair management de cateringmanager Paresto om een 
prijsopgave. Afhankelijk van de mate van afwijking zijn er drie 
opties: 

- de afwijking is gering, de cateringmanager Paresto doet 
een prijsopgave op basis van banqueting en aanvullende 
kosten (b.v. extra ingrediënten of aanvullende 

Aanvrager, medewerker 
facilitair management, 
cateringmanager 
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Nr. 

 
Activiteit 

 
Uitvoerende functionaris 

distributiekosten); 
- de afwijking betreft maatwerk die door zorg van de 

cateringmanager Paresto wordt uitgevoerd en geoffreerd 
(in ieder geval evenementencentra en VIP-locaties en 
overige locaties ter beoordeling van de cateringmanager 
Paresto/ regiomanager); In een maatwerkofferte zijn 
ingrediëntkosten, personele kosten en exploitatiekosten 
uitgesplitst.  

- bij ingewikkeld en omvangrijk maatwerk stelt een manager 
niet-regulier van Paresto de offerte op en draagt zorg voor 
de uitvoering.  

� De aanvrager tekent voor de reservering 
(reserveringsbestand/Planon) en/of de opgestelde offerte. 

� De cateringopdracht uit Planon betekent voor Paresto dat de klant 
de offerte heeft geaccordeerd. Wanneer de klant de offerte heeft 
goedgekeurd en dit kenbaar heeft gemaakt aan het FAP stelt het 
FAP in Planon een cateringopdracht samen. Deze 
cateringopdracht is digitaal via het Facility-net voor de 
cateringmanager beschikbaar. De opdracht wordt in behandeling 
genomen door de cateringmanager. Als de cateringmanager een 
cateringopdracht uit Planon ontvangt, wil dat zeggen dat de klant 
de offerte heeft geaccordeerd en dat de opdracht dus kan worden 
uitgevoerd. De cateringmanager ontvangt geen getekende offerte 
maar de opdracht uit Planon is voor Paresto voldoende 

2.  � Controleren of budgetgegevens of privé factuuradres volledig zijn 
ingevuld. Als dit niet het geval is, wordt de cateringopdracht 
geretourneerd aan het facilitair management en niet uitgevoerd. 
De controle houdt in: check of het middelenbestedingsnummer 7-
cijferig is en begint met een 5, of check of het 
verplichtingsnummer bestaat uit 11 cijfers. 

� Controleren of cateringopdracht voldoet aan reserveringstermijn 
zoals vermeld in de geldende banquetingmap.  

� Cateringopdracht opnemen in de planning. 

Cateringmanager 
Paresto  
 

3. � Beoordelen of voldoende personele capaciteit beschikbaar is.  
� Extra benodigd personeel aanvragen bij het uitzendbureau 

Cateringmanager 
Paresto 

4. � Aangeven bij het facilitair management dat de cateringopdracht 
wordt uitgevoerd. 

Cateringmanager 
Paresto 

5. • Archiveren cateringopdracht (kopie) . Cateringmanager 
Paresto 

 
 
6.  UITZONDERINGEN/BIJZONDERE BEPALINGEN 
 
• Bij aanvullingen of afwijkingen op een reeds in behandeling genomen cateringopdracht die nog 

niet wordt uitgevoerd, ontvangt de cateringmanager Paresto een nieuwe totale opdracht, ter 
vervanging van de oude.  

• Bij annulering van de cateringopdracht wordt dit door de opdrachtgever doorgegeven aan de 
cateringmanager Paresto. 

• De annuleringsregeling staat vermeld in de geldende banquetingmap.  
• Op locaties waar de functie van facilitair aanspreekpunt niet aanwezig is, bijvoorbeeld 

Evenementen Centrum Soesterberg, worden de taken uitgevoerd door de cateringmanager. 
• In geval van een maatwerkofferte wint het FAP vooraf advies in bij de cateringmanager. Na het 

maken van de maatwerkofferte stuurt de cateringmanager deze retour aan het 
FAP/Bedrijfsbureau. Deze maatwerkofferte is mede input voor de feitelijke offerte aan de klant 
maar geldt nog niet als opdracht. 
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• Door Paresto worden alleen nog opdrachten uit het Planon of het Reserveringsbestand 
geaccepteerd.  

• Weekendtarief; Wanneer een activiteit in het weekend plaatsvindt, dat wil zeggen vanaf 
vrijdagmiddag 17:00 uur tot maandagochtend 08:00 uur, wordt het een maatwerkactiviteit. De 
cateringmanager Paresto stelt een maatwerkofferte op die aan het facilitair management wordt 
aangeboden. 

• Overschrijding reserveringstermijn; Bij een aanvraag van een banqueting activiteit dient er 
rekening te worden gehouden met een reserveringstermijn. Per activiteit staat dit vermeld in de 
geldende banquetingmap. 

•  
 
7.  GELDIGHEID 
 
Deze procedure is geldig tot de uitgifte van een nieuwe versie.  
 
Bijlage a: HANDLEIDING GEBRUIK RESERVERINGSBESTAND  
 
 
Bijlage b: HANDLEIDING FACILITY-NET VOOR DE CATERINGMANAGER 
 
 
 
 


