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Gentenaars kunnen feestmateriaal voortaan
online reserveren

Gentenaars die feestmateriaal willen lenen voor een evenement, kunnen dat vanaf

2 maart 2020 online bij het Uitleenpunt van de Stad Gent. Het Uitleenpunt

investeerde ook in een uitgebreider, kwalitatiever en duurzamer aanbod.

Online reserveren

Gedaan met papieren aanvraagformulieren: voortaan is het feestmateriaal voor een evenement,

buurt- of straatfeest online te reserveren. Dankzij de vernieuwde digitale catalogus krijgen

leners een mooi beeld van het materiaal dat de Uitleendienst ter beschikking stelt.
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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 261.000 inwoners en 78.400 studenten is Gent de
tweede grootste stad van Vlaanderen en de grootste studentenstad. Veelzijdig, historisch en eigentijds tegelijk.

Reserveren werkt snel en eenvoudig. Klanten registreren zich eenmalig op

uitleenpunt.stad.gent en kunnen daarna het materiaal online reserveren. Klanten die niet zo

goed overweg kunnen met een computer, kunnen steeds rekenen op de ondersteuning van het

Uitleenpunt. Hiervoor kunnen ze bellen naar 09 323 63 95.

Materiaal reserveren en zelf ophalen blijft volledig gratis. Wie materiaal laat leveren en

ophalen, betaalt vanaf 2 maart 50 euro.

Vernieuwd aanbod

De Stad Gent investeerde in nieuw en verbeterd materiaal. Zo is het aanbod aan tafels en

tentoonstellingspanelen vernieuwd en werd het spel-, audio- en lichtaanbod uitgebreid.

Bovendien is heel wat materiaal duurzamer geworden door de overschakeling naar led voor

projectoren, toneelspots en fuifverlichting.

Contact

Laurens Teerlinck, kabinet schepen Storms, gsm 0484 68 12 59, e-

mail laurens.teerlinck@stad.gent

Maarten Mattelin, Dienst Feesten en Ambulante Handel, gsm 0475 73 03 70,

maarten.mattelin@stad.gent

Bevoegd

Bekijk de volledige catalogus van het Uitleenpunt

Annelies Storms
Schepen van Feesten en Evenementen, Facility Management, stadhuis, Botermarkt 1, 9000
Gent, tel. 09 266 51 66, e-mail schepen.storms@stad.gent
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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. Meer info via www.stad.gent.
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