
Lichtfestival 2018 lanceert oproep voor
eetstanden

Wie een standplaats voor bereide eetwaren wil op het Lichtfestival 2018, moet
deelnemen aan de toewijzing per openbaar opbod die zal plaatsvinden op
donderdag 7 december 2017. De toewijzing zal gebeuren via een openbare,
elektronische bieding.

Het Lichtfestival vindt plaats van woensdag 31 januari 2018 tot en met zondag 4 februari
2018, van 19 tot 24 uur,op zondag van 18 tot 24 uur.

Zes categorieën

Op het parcours worden in totaal 26 eetstanden voorzien in de volgende 6 categorieën :

1. gebak (oliebollen, wafels, pannenkoeken, churros)
2. vegetarische en/of veganistische gerechten, met uitzondering van frieten
3. hamburger, pitta, hotdog, braadworst, frieten
4. pizza, pasta
5. overige (wereldkeuken, spitburger, croque monsieur, alles wat niet valt onder de 5 andere

categorieën)
6. soep

De toewijzing van de standplaatsen zal  gebeuren via een online veilingsysteem, onder
leiding van een gerechtsdeurwaarder. De toewijzing gebeurt aan de meestbiedende.

Er worden apart drankstanden voorzien, het zal bijgevolg niet toegelaten zijn om drank te
verkopen op de aangeboden standplaatsen. 

Praktisch



OVER STAD GENT

Gent, de hoofdstad van Oost-Vlaanderen, biedt de zeldzame combinatie van de intimiteit van een
compacte stad en de openheid van een metropool. Met meer dan 259.000 inwoners en 74.000
studenten is Gent de tweede grootste stad van Vlaanderen en de grootste studentenstad. Veelzijdig,
historisch en eigentijds tegelijk. De Stad Gent stimuleert als lokale overheid zoveel mogelijk initiatief
van haar burgers om zo te werken aan een open, solidaire, duurzame, wijze en kindvriendelijke stad.
Samen bouwen we aan ‘gent: zoveel stad’. Meer info via www.stad.gent.

Op maandag 27 november 2017 om 16.30 uur is een informatievergadering gepland in
het stadhuis (Botermarkt 1, 9000 Gent), waarbij een demo van het veilingsysteem zal
worden gegeven.  
Op dinsdag 5 december 2017 zal om 10 uur een proefbieding gehouden worden.

Op donderdag 7 december 2017 om 9.30 uur start de definitieve bieding.

 
Om te kunnen deelnemen aan de veiling moet de kandidaat-bieder uiterlijk op donderdag
30 november 2017 om 12 uur aan de gerechtsdeurwaarder een getekend
inschrijvingsformulier overmaken via het e-mailadres vvdm@gdw-gent.be samen met
opgave van de vereiste documenten/gegevens.

Dit inschrijvingsformulier kan men, naast alle andere informatie met betrekking tot de
standplaatsen en de werkwijze vinden op de website van de stad gent www.stad.gent, tik
in het zoekvenster 'Lichtfestival'.

Meer informatie
Dienst Evenementen, Feesten, Markten en Foren, Ann Boone, tel. 09 269 46 00, e-mail
ann.boone@stad.gent

Bevoegd

Mevrouw Annelies Storms
Schepen van Cultuur, Toerisme, en
Evenementen, stadhuis, Botermarkt 1, 9000
Gent, tel. 09 266 51 45, e-mail:
schepen.storms@stad.gent
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