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V o o r w a a r d e n  v o o r  h e t  o r g a n i s e r e n  v a n   
E e n  a m b a c h t e n m a r k t  t i j d e n s  d e  G e n t s e  F e e s t e n   

 
 

Art. 1 : Voorwerp 
  Organiseren van een ambachtenmarkt tijdens de Gentse Feesten 2018, met mogelijke 

verlenging in 2019 en 2020. 
Verlenging is enkel mogelijk na positieve evaluatie én positief advies goedgekeurd door 
het college van burgemeester en schepenen. 
De ambachtenmarkt kan plaatsvinden op de aangeduide zone in de Maaseikstraat en het 
Bisdomplein. 
In 2018 zal de ambachtenmarkt kunnen plaatsvinden op de locatie van de voorgaande 
jaren in de Maaseikstraat (plan 2018 in bijlage). 
Eventueel te verwijderen/verplaatsen van infrastructuur dient te gebeuren in overleg 
met de bevoegde stadsdiensten. 
Bij een mogelijke verlenging in 2019 en 2020 zal de ambachtenmarkt plaatsvinden in de 
zone aangeduid op plan 2019-2020 (in bijlage). 
Het bijgevoegde plan voor 2019-2020 is indicatief, de uiteindelijke inplanting kan nog 
wijzigen naargelang de definitieve heraanleg. 

   
   
Art. 2 : Omvang ambachtenmarkt 
   
   

De kandidaat- inschrijver dient een voorstel in waaruit zijn visie omtrent het concept en 
de organisatie van de ambachtenmarkt tijdens de Gentse Feesten blijkt.  
Dit voorstel dient rekening te houden met volgende minimale bepalingen :  
 
*   Plaatsing van sfeervolle standen dienen te passen binnen het concept van een 
kwalitatieve kunst- en ambachtenmarkt ; 
 
*   Binnen de vastgelegde evenementenzone mogen maximaal 20 standen met 
zelfgemaakte, ambachtelijke producten (excl. eventuele drankstanden) worden voorzien. 
Indien minder standen worden voorzien dan voornoemd maximaal aantal kan de niet – 
ingenomen ruimte niet worden gebruikt voor andere standen of kramen met niet-
ambachtelijke producten ; 
 
*   Het moet gaan om zelfgemaakte, ambachtelijke producten. Bij de inschrijving dient 
reeds te worden opgegeven onder welke specifieke categorie de te koop aangeboden 
producten vallen (bijv. houtsnijwerk, juwelen,speelgoed…). 

 
*    Er moeten ter plekke demonstraties kunnen gegeven worden ( of kunnen aangetoond 
worden dat het om zelfgemaakte, ambachtelijke  producten gaat) ; 
 
*    Er mogen geen massaproductie-goederen verkocht worden ; 
 
*     Er kan een cateringzone  (enkel drankstand) voorzien worden. Deze moet 
geïntegreerd zijn in het globale concept van de ambachtenmarkt.  Er mag bij het 
aanbieden van drank geen gebruik gemaakt worden van wegwerpbekers 
 
De ambachtenmarkt  mag maximaal de evenementenzone gebruiken die werd 
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vastgelegd op het plan in bijlage (en rekening houdende met de bestaande inplantingen 
zoals voorzien op plan). 
 
 
Ten laatste één maand voor de aanvang van de Gentse Feesten moet een lijst met 
verkoopstanden en een gedetailleerde opgave van de ambachtelijke producten ter 
goedkeuring voorgelegd worden aan de Stad Gent (Dienst Evenementen, Feesten, 
markten en foren) met voor elk product :  

- de gebruikte technieken en grondstoffen 
- foto’s die het product voor, tijdens en na het productieproces tonen. 

 
De Stad Gent kan standen die onvoldoende thuishoren op de ambachtenmarkt weigeren.  
 

Art.3 : Duur 
   
  Periode : van vrijdag, 13 juli 2018 18 u tot en met zondag, 22 juli 2018.  

Indien verlenging wordt toegestaan (mits positieve evaluatie én positief advies 
goedgekeurd door het college van burgemeester en schepenen),  van vrijdag 19 juli 2019 
t/m zondag 28 juli 2019 en van vrijdag 17 juli 2020 t/m zondag 26 juli 2020. 

   
Art. 4 : Opbouw  
   
  De opbouw kan gebeuren ten vroegste de maandag voor de aanvang van de feesten op 

vrijdag. 
 
De afbouw dient de eerstvolgende woensdag na de feesten beëindigd te zijn. 
 
De periodes voor opbouw en afbouw dienen zo kort mogelijk gehouden te worden. 
 

Art. 5 : Algemene voorwaarden 
   
  

- De locatie moet na het beëindigen van de afbouw in de oorspronkelijke  staat 
worden achtergelaten.  

- Elke beschadiging van de straat, wegdek, beplantingen of andere voorwerpen zal op 
kosten van de organisator worden hersteld. 

- Het gratis uitdelen van gadgets, handelsdrukwerk of consumptieartikelen is verboden  

- Er mogen geen dranken verkocht worden met een alcoholpercentage van meer dan 
22 %, ongeacht de vorm of recipiënt. 

- Er mag geen drank verkocht worden aan voorbijgangers. 
   

 
Art. 6 : Verbintenissen organisator 
   
  Algemene voorwaarden: 

 
- De organisator verbindt zich er toe de algemene voorwaarden (artikel 5) na te leven; 

- De organisator staat in voor onderhoud, bewaking en permanent toezicht op de 
exploitatie (dag- en nachtbewaking) vanaf de plaatsing tot en met de afbouw; 
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- De organisator verbindt zich er toe alle financiële en commerciële risico’s te dragen; 

- De organisator dient alle toepasselijke wettelijke bepalingen na te leven; 

 

- De organisator is burgerlijk aansprakelijk voor elk ongeval en/of schade, die zich uit 
hoofde van de overeenkomst zou kunnen voordoen.  

 

- Voor de duur van de overeenkomst dient hij daartoe een gepaste verzekering aan te 
gaan ter dekking van zijn burgerlijke aansprakelijkheid voor ongevallen overkomen 
aan derden ten gevolge van feiten die inherent zijn aan de exploitatie van zijn bedrijf 
alsook ter dekking van de brandrisico’s; de organisator is er toe gehouden op eerste 
verzoek van de Stad Gent de verzekeringsattesten voor te leggen, waaruit duidelijk 
blijkt dat de betrokken verzekeringen werden aangegaan en de premies ervan 
werden betaald; 
 

- Er mogen geen verankeringen in de verharde grond worden aangebracht, tenzij de 
veiligheidsdiensten dit opleggen; 

- De ambachtenmarkt is een manifestatie ter bevordering van de lokale handel of het 
lokale gemeenschapsleven zoals bepaald in art. 9 van het KB van 24 september 2006 
betreffende de uitoefening en de organisatie van ambulante activiteiten. 

 
Afval: 

De organisator verbindt zich er toe 

- in te staan voor de inzameling en de verwijdering van het afval gegenereerd door de 
ambachtenmarkt, door dit specifiek  selectief in te zamelen (minstens de fracties 
papier en karton, glas, PMD en restafval) en passend te laten verwijderen door een 
gespecialiseerde firma;  

- alle kosten in verband met inzameling en verwijdering van afval te dragen; 
 
Veiligheid: 

De organisator verbindt zich er toe alle wettelijke beschikkingen inzake veiligheid strikt in 
acht te nemen. Indien van toepassing dienen de bepalingen van de Politieverordening 
inzake preventie van brand en ontploffing van publiek toegankelijke inrichtingen en 
bijlagen. 
 
De regelgeving is terug te vinden op de website van de Stad Gent : 
https://stad.gent/reglement/politieverordening-inzake-preventie-van-brand-en-
ontploffing-van-publiek-toegankelijke-inrichtingen. 
 
Ingeval de uitbater en/of aangestelde van een horecazaak of de organisator en/of zijn 
aangestelde op het openbaar domein gebruik maakt van warmtebronnen dienen de 
bepalingen van de Politieverordening veiligheidsmaatregelen bij het gebruik van 
occasionele installaties met vloeibaar gemaakte petroleumgassen, aardgas en/of 
elektriciteit, en bij het gebruik van terrasverwarmers te worden nageleefd. 
 
De regelgeving is terug te vinden op de website van de Stad Gent: 
https:/stad.gent/reglement/politieverordening-veiligheidsmaatregelen-bij-het-gebruik-
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van-occasionele-installaties-met-vloeibaar-gemaakte-petroleumgassen-aardgas-enof-
elektriciteit-addendum. 
 
 
Milieu & vergunningen 

De organisator verbindt zich er toe 

- De stad Gent werkt aan een duurzame stad en wenst dit als streefdoel te vertalen in 
alle opdrachten die ze uitschrijft. De stad Gent stimuleert daarom innovatieve 
maatregelen die de duurzaamheid ( o.a. inzake materialen gebruik, transport, …) 
bevorderen. 
 

Nutsvoorzieningen: 

De organisator verbindt zich er toe 

- energieverbruik verbonden aan de ambachtenmarkt ten laste te nemen; 

- waterverbruik verbonden aan de ambachtenmarkt ten laste te nemen; 
 

- in te staan voor het leveren en plaatsen van alle nodige voorzieningen en -
aansluitingen voor elektriciteit (kabels, stekkers…) vanaf de verdeelkast en voor 
water vanaf het aansluitingspunt en daarvoor alle kosten te dragen; 

   
Art. 7 : Verbintenissen Stad Gent 
   
  De Stad Gent verbindt er zich jaarlijks toe: 

- De evenementenzone ter beschikking te stellen vanaf de datum van opbouw tot het 
einde van de afbraak, zoals vastgesteld in artikel 1 en 4 ; 

- te zorgen voor de passende orde- en verkeersmaatregelen ; 

- te zorgen voor de aansluiting van de elektriciteit tot vóór de verdeelkast. Vanaf de 
verdeelkast tot aan de attractie is de aansluiting ten laste van organisator. 

 
 
Art. 8 

  
 
Dossier inname openbaar domein 

 
 

  
Na het aangaan van de uiteindelijke concessieovereenkomst dient de organisator een 
veiligheidsdossier en definitief inplantingsplan in te dienen bij de dienst Evenementen, 
Feesten, Markten en Foren. 
 
Pas na goedkeuring van voornoemd dossier door het kernteam Gentse Feesten zal de 
organisatie van de ambachtenmarkt kunnen doorgaan en derhalve de 
concessieovereenkomst kunnen worden uitgevoerd.  
 

Art. 9  Opzegging 
   
  De Stad houdt binnen vier maanden na de eerste jaarlijkse exploitatie een 

evaluatievergadering. Deze zal bepalen of de overeenkomst mogelijks verlengd kan 
worden. Mits positieve evaluatie na 2018 én positief advies goedgekeurd door het 
college van burgemeester en schepenen zal de organisator op de hoogte gesteld worden 
van de verlenging voor 2019. Eenzelfde evaluatie wordt gehouden in 2019. Mits positieve 
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evaluatie na 2019 én positief advies goedgekeurd door het college van burgemeester en 
schepenen zal de organisatie op de hoogte gesteld worden van de verlenging voor 2020. 
 
Bij negatieve evaluatie behoudt de Stad zich het recht voor om binnen de maand na dit 
evaluatiemoment deze overeenkomst om gemotiveerde reden op te zeggen, zonder dat 
enige vorm van schadeloosstelling zal verschuldigd zijn. Deze opzeg zal gebeuren door 
middel van een aangetekend schrijven. 
 
De Stad kan de overeenkomst te allen tijde vervroegd beëindigen in het kader van het 
algemeen belang , overmacht of bij heraanleg van het plein. In dit geval zal geen 
schadevergoeding verschuldigd zijn door de Stad aan de organisator.  

   
 

Art. 10 : Indiening kandidatuur 
   
  De inschrijving dient afgegeven te worden  in 3 exemplaren bij Stadsbestuur Gent, 

Dienst Evenementen, Feesten, Markten en foren, Botermarkt 1 te 9000 Gent en digitaal 
overgemaakt te worden via het e-mailadres efmf@stad.gent en uiterlijk  op 3 april 2018 
om 12 uur. 

   
 
Art. 11 : Criteria 
   
  De criteria waarmee bij de kandidaatstelling rekening wordt gehouden zijn, in 

volgorde van afnemend belang: 

1. Inhoudelijke uitwerking                                                        (totaal 65 punten) 
- De creativiteit en originaliteit van het globale concept (uitstraling, sfeer  
  passend bij het profiel van de Gentse Feesten); 
 
- de manier waarop dit concept inhoudelijk wordt toegepast (aanbod  
   ambachtenmarkt, uitwerking cateringzone,…); 
 
- de mate waarin innovatieve maatregelen inzake duurzaamheid genomen 
worden. 

2. Bedrag van de concessievergoeding                                   (totaal 30 punten) 
Dit bedrag moet minimum 10.000 € bedragen 
 

3. Opgave van ervaring en referenties aangaande opbouw en uitbating van een 
evenement gedurende de afgelopen 5 jaar met vermelding van plaats en 
opdrachtgever                                                                          ( totaal 5 punten) 

   
Art. 12 : Bij te voegen documenten 
   
  Bij de inschrijving dienen volgende documenten te worden bijgevoegd: 

- Een gedetailleerde beschrijving van het concept van de ambachtenmarkt; 

- een gedetailleerde beschrijving van de eventuele drankstand die zal worden 
uitgebaat; 

- een gedetailleerde beschrijving van het aanbod op de markt; 

- een gedetailleerd plan van de geplande infrastructuur met opgave van alle 

mailto:evenementen.feesten@gent.be
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afmetingen; 

- opgave van alle maatregelen in het kader van duurzaamheid; 

- een afvalplan met aanduiding van de afvalverantwoordelijke  

- opgave van het bedrag van de concessievergoeding die de kandidaat aan de stad zal 
betalen 

 
 

Art. 13 
 

 De ingediende voorstellen zullen in eerste instantie beoordeeld worden door een  
kernteam, die een advies zal overmaken aan het college van burgemeester en 
schepenen.  
Het college keurt het beoordelingsverslag goed en kent de concessieovereenkomst toe 
aan de best gerangschikte. 
 
 

Art. 14 : Inlichtingen 
   
  Voor meer inlichtingen:  

Stadsbestuur Gent,  
Dienst Evenementen,  Feesten en Markten en Foren 
Ann Boone 
Wiedauwkaai 49A 
9000 Gent 
 
Tel. 09/269.46.02. 

 


