
Informatie Food Trucks WijLand Festival 2019

Van 5 tm 7 juli 2019 organiseren we de vierde editie van het WijLand Festival in Dronten. Na de eerste drie edities zien we een 
stijgende lijn in bezoekersaantallen. Begonnen we in 2016 met 2.500, in 2017 4.000, mochten we het afgelopen jaar in 2018 ca. 
8.000 bezoekers ontvangen. Het komende jaar mikken we weer op 6 a  8.000 bezoekers. We bieden op het WijLand Festival een 
mooie mix van muziek, kinderprogramma, theater, literatuur en beeldende kunst, aangevuld met een mooi assortiment aan 
food-trucks. De natte horeca doen we zelf. Het festival is gratis te bezoeken, voor sommige theater en kindervoorstellingen 
betaalt men met een consumptiemunt. We hebben geen cash geld in omloop op het terrein.

Voor de komende editie zijn we weer op zoek naar een vijftal food-trucks, de inschrijving is vanaf heden geopend. De voorwaar-
den tref je onderstaand:

Locatie: 
Wisentbos Dronten / Flevoland

Sta-geld: 
€ 150,- per food-truck

Afdracht: 
15% van de omzet, per dag te verrekenen

We zoeken voor rond het hoofdpodium: 
-Hamburgers en friet
-Tapas oid, voor groepen (shared food)
-Broodjes en soep

Openingstijden hoofdpodium:
vrijdag 5 juli 18.00-00.00 uur
zaterdag 6 juli 13.00-00.00 uur
zondag 7 juli 13.00-19.00 uur

We zoek op het kinderveld (apart terrein )
-Crêpes of vergelijkbaar voor kinderen
-IJs (volwassenen en kinderen)

Openingstijden kinderveld:
zaterdag 6 juli 13.00-19.00 uur
zondag 7 juli 13.00-19.00 uur

Aanvullende voorwaarden:
-Er is ’s nachts beveiliging aanwezig, je kunt blijven overnachten, eigen spullen meenemen. 
-De natte horeca, koffie en smoothies hebben we in eigen beheer.
-Na 1 februari maken we een keuze uit de aanmeldingen 
-Er wordt geen contant geld gevraagd, bezoekers betalen met de festivalmunt, deze kent een waarde van € 1,50
-Graag ontvangen we je menu met bijkomende prijzen per item
-Deelname is alleen mogelijk als je tijdens het gehele festival en de openingstijden aanwezig en open bent (muv kinder trucks)
-Na definitieve bevestiging ontvang je een factuur van € 150,- excl. btw, deze dien je binnen een maand te voldoen, daarna 
vervalt je inschrijving

Aanmelden:
Aanmelden kan via een email naar food@wijlandfestival.nl

Voor nadere vragen kun je contact opnemen met:

Bert Talens - Zakelijk leider

m. 06-144 53 795
e. food@wijlandfestival.nl

www.wijlandfestival.nl  /   www.wijland.org


