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Verhuizing Event Engineers 
Raar maar waar: Event Engineers zijn verhuisd naar een nieuw pand. Vanaf 1 september dit jaar zijn we gevestigd aan 
de Zoutwinningsweg 29, 7554 RP Hengelo. Kom gerust eens langs als je in de buurt bent! 
 
De achtergrond van deze verhuizing is dat we een jaar geleden de contracten getekend hebben voor een nieuw pand 
waarvan de bouw in januari is gestart. Vanaf het najaar waren we enthousiast bezig om mooie plannen te maken voor 
de inrichting en alle details te regelen. En toen werd het maart en werden alle evenementen afgelast… 
 
We hebben de interieurbouw daarom beperkt tot het meest noodzakelijke en zelf een boel gedaan. Zodat we nu een 
pand hebben met volop doorgroeimogelijkheden en een heel bescheiden interieur…  
 

Nieuw: QR-scannen op tafel 
Om drukte aan de bar te voorkomen heeft onze betaalpartner Twelve een coronaproof bestel app gebouwd. De gast 
scant een QR-code op de tafel waarna ze automatisch worden doorgestuurd naar de bestelpagina van het evenement. 
Vervolgens bestelt en betaald de gast eenvoudig met zijn telefoon. Wanneer de bestelling gereed is haalt de gast de 
bestelling af of wordt die aan tafel geserveerd. 
 
Wij werken al jaren met het Twelve kassasysteem en zijn ook zeer onder de indruk van dit nieuwe product dat Twelve 
in korte tijd op de markt heeft gebracht. 
 

Festival reserveringsysteem 

Een festival organiseren ten tijden van de Corona-crisis is een flinke uitdaging, zeker als er meerdere voorstellingen of 
zalen zijn waar een beperkt aantal mensen in mag. Vroeger was een rij voor de deur immers geen probleem, maar nu 
dienen we dat te vermijden. Een reservering voor elke plaats in de zaal is een oplossing. Vooral als de gasten zelf de 
reserveringen kunnen doen en bij de zaal gescand kunnen worden met een telefoon. 
 
Met de reserveringsapp van een van onze partners kunnen bezoekers na aanschaf van een ticket voor het festival 
online hun persoonlijke programma vastleggen en naar wens wijzigen. U verkoopt dus enkel tickets voor het festival en 
de bezoekers verdelen zichzelf over de zalen! Meer weten? Neem contact op met Youri van der Zwart 
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