
 

 

Reglement Foodtrucks                           De Gevleugelde Stad 7-8-9 april 2023           
 

Locatie  

De foodtrucks worden hoofdzakelijk gecentraliseerd op het Esplanadeplein in Ieper.  

De inplanting zal gebeuren door de organisator van het festival. 

Timing 

Het festival gaat dit jaar door op: 

vrijdag 7 april 2023: 19.30 – 23.30  

zaterdag 8 april 2023: 14.00 – 23.30  

zondag 9 april 2023: 14.00 – 19.30 

 

Aankomen kan op vrijdag of zaterdag ten laatste een uur voor de start van het festival.  

De stand wordt uitgebaat vanaf de aankomst tot het einde van het festival.  

Elektriciteit 

De organisatie voorziet stroom op de locatie. De standhouder dient zelf voldoende verlengkabel mee 

te nemen om de aansluiting te maken (35 à 50 meter). Indien je een koppelstuk wenst, dienen wij dit 

op voorhand te weten. 

 

Tarief  

€ 400 standgeld voor commerciële organisaties voor de volledige periode van het festival (incl. 

elektriciteit). Voor verenigingen vervalt deze voorwaarde. De inschrijving wordt eerst beoordeeld 

door de organisatie. Bij goedkeuring ontvang je van ons een mail met betaalinstructies om de 

standplaats te vereffenen. De betaling dient ons te bereiken vóór 1 maart 2023. Na ontvangst van 

het bedrag ontvang je een factuur met vermelding dat deze ‘voldaan’ werd. Indien het festival niet 

kan plaatsvinden wordt dit bedrag integraal teruggestort. Geen betaling betekent geen deelname. 

 

 Bijkomende voorwaarden 

1. Bij aankomst dient de standhouder zich aan te melden bij het meeting point (Fochlaan 1, 

8900 Ieper) 

2. De stand kan enkel opgebouwd worden op de plaats die de organisatie voorziet & aanduidt. 

3. De standhouder is in het bezit van alle nodige vergunningen. We vragen een keuringsattest 

(elektriciteit & apparatuur) en een attest van voedselvergunning voor te leggen.  Deze 

documenten zullen worden gecontroleerd voor de start van de verkoop.  

4. De standhouder maakt gebruik van herbruikbaar eetgerei voor bereide voedingsmiddelen, 

zoals de wetgeving dit oplegt voor evenementen die georganiseerd worden door de  Vlaamse 

Overheid & lokale besturen sinds 01/01/2022. Zelf extra vuilnisbakken voorzien wordt in 

dank afgenomen.  

5. De standhouder en zijn/haar medewerkers volgen de covid-maatregelen die opgelegd 

worden door zowel de overheid als de organisatoren van het festival. Hou rekening met 

controle van Covid Safe Ticket & mondmaskerplicht. Mondmaskers worden correct opgezet 

zoals de richtlijnen het voorschrijven. 

6. Indien de standhouder papieren bonnen van medewerkers/artiesten/promotoren aanvaardt 

als betaalmiddel worden deze niet vergoed door de organisatie. Deze bonnen kunnen enkel 

ingewisseld worden in de eigen bars van de organisatie. 

7. Er mag geen drank verkocht worden aan de eetstanden om de concurrentie met aanwezige 

bars te vermijden (tenzij hiervoor uitdrukkelijk toestemming verleend werd door de 

organisatie vooraf). 

8. Wij verwachten dat de standplaats na afloop op dezelfde manier wordt achtergelaten als bij 

aankomst. Dit wil zeggen: de ondergrond beschermen indien nodig, centraliseren van vuilnis 

op de correcte plaatsen, … 

 

 Wij hopen je te mogen verwelkomen op De Gevleugelde Stad 2023 als standhouder! 


