
Stad Gent organiseert verkoop van afgeschreven
roerende goederen

Op zaterdag 22 oktober 2016 organiseert de Stad Gent in Gentbrugge de 19de
verkoop van afgeschreven roerende goederen zoals voertuigen, machines en
andere toestellen.

Twee verkooplocaties

De verkoop vindt plaats op zaterdag 22 oktober van 10 tot 12.30 uur. Vanaf 12 uur
worden geen nieuwe kopers meer toegelaten op de site. De te verkopen goederen kunt u
enkel op de verkoopdag zelf bezichtigen. Ditmaal vindt de verkoop plaats op twee
verschillende locaties:

Stadsvoertuigen, politievoertuigen en diversen: Loods NMBS

Brandweervoertuigen en diversen: Brandweerkazerne Post Oost Gentbrugge



Wij raden iedereen aan te parkeren op de P+R parking (Arsenaal), Brusselsesteenweg
(N9) ter hoogte van huisnummer 692, 9050 Gentbrugge. Vanaf dit punt zullen er
wegwijzers staan. De loods NMBS is te voet te bereiken via de Jules de Saint
Genoisstraat, 9050 Gentbrugge (ingang recht tegenover huisnummer 49B/49C). De
Brandweerkazerne ligt op loopafstand van de NMBS Loods en is te bereiken via de Jules
de Saint Genoisstraat, 9050 Gentbrugge en Wijkpark ‘De Porre’ (ingang ‘De Porre’
tegenover huisnummers 88 – 102).

Hoe een bod uitbrengen?

Iedereen die geïnteresseerd is, kan ter plaatse een inschrijvingsbiljet krijgen om een bod
uit te brengen. Het ingevulde biljet moet vervolgens aangetekend worden opgestuurd
naar het stadhuis of daar afgegeven worden tegen ontvangstbewijs. Alle
inschrijvingsbiljetten moeten ten laatste op vrijdag 28 oktober 2016 om 16 uur zijn
ingeleverd.

Betalingstermijn



OVER STAD GENT

Gent, de hoofdstad van Oost-Vlaanderen, biedt dezeldzame combinatie van de intimiteit van een

De inschrijver die het hoogste bod heeft uitgebracht, wordt eigenaar van het goed en zal
schriftelijk op de hoogte worden gebracht. De goederen moeten binnen de
vooropgestelde termijn worden betaald. Uiterlijk maandag 28 november 2016 moet het
geld op de rekening van de Stad Gent staan. Indien niet tijdig wordt betaald, worden de
goederen aan de tweede hoogste bieder toegewezen.

Ophalen van de goederen

Na de betaling kunnen de goederen, na afspraak met de Dienst Service en Logistiek,
worden afgehaald op één van deze momenten:

Woensdag 30 november 2016 van 12.30 uur tot en met 15.30 uur

Maandag 5 december 2016 van 9 uur tot en met 16.30 uur
Vrijdag 9 december 2016 van 13 uur tot en met 15.30 uur

Hieronder vindt u de volledige lijst van de goederen:

Lijst onroerende goederen

Informatie
Jan Van de Putte, directeur Dienst Service en Logistiek, tel. 09 266 53 00, e-mail
service.logistiek@stad.gent

Bevoegd

Mevrouw Martine De Regge
Schepen van Personeelsbeleid, Facility
Management en Administratieve
Vereenvoudiging, stadhuis, Botermarkt 1,
9000 Gent, tel. 09 266 51 60, e-mail:
schepen.deregge@stad.gent

mailto:schepen.deregge@stad.gent
mailto:service.logistiek@stad.gent


compacte stad en de openheid vaneen metropool. Met meer dan 255.000 inwoners en 72.000
studenten is Gent detweede grootste stad van Vlaanderen en de grootste studentenstad. Veelzijdig,
historisch en eigentijds tegelijk. De Stad Gent stimuleert als lokaleoverheid zoveel mogelijk initiatief
van haar burgers om zo te werken aan eenopen, solidaire, duurzame, wijze en kindvriendelijke stad.
Samen bouwen we aan ‘gent: zoveel stad’. Meer info via www.stad.gent.

Stad Gent
persruimte
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