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1. Waar schaft de consument zijn tickets aan?
De bezoeker schaft een ticket aan via de Amsterdam Light Festival ticketshop; deze kan bereikt
worden via de website of via een QR-code bij de kunstwerken/horeca.
2. Hoe ontvangt de consument zijn route?
De bezoeker ontvangt na aankoop via de mail een PDF met daarop de route. Op deze PDF staat ook
de storytelling in tekst en de deelnemende horeca beschreven incl aanbod Drinks & Bites.
3. Hoeveel routes zijn er beschikbaar?
Bij veel deelnemende horeca ondernemingen is het mogelijk dat Amsterdam Light Festival meerdere
Celebrate Light Drinks & Bites Walk routes beschikbaar maakt.
4. Betaald de consument voor zijn Celebrate Light Drinks & Bites Walk?
Ja, de consument betaald € 12,50 per persoon. Hiervoor ontvangt de consument de route,
storytelling van de kunstwerken en de toegang tot de Bites & Drinks bij de deelnemende horeca
ondernemingen. Dit bedrag is geheel ten gunste van Amsterdam Light Festival.
5. Hoe vindt de controle plaats of een consument betaald heeft voor de route en recht heeft op
de aangeboden Bites & Drinks voor een speciale prijs?
Elke Horeca ontvangt een eigen QR-code die zichtbaar geplaatst kan worden bij de
horecagelegenheid. De consument scant deze code en zal informatie ontvangen over de
horecagelegenheid en het overzicht van de aangeboden Drinks & Bites. Het tonen hiervan aan de
horecaondernemer is voldoende om de speciale Drinks & Bites aan te schaffen.
5. Kan je als horecaondernemer kiezen in welke route je zit?
Amsterdam Light Festival zal na alle aanmeldingen jouw horeca toewijzen in een route. Rekening
Houdend met eventueel een thema die we aan de route geven.
7. Heeft de consument zelf de keuze in de route en zal deze mij altijd bezoeken?
Consumenten kunnen zelf kiezen welke route ze kiezen en welke horeca ze willen bezoeken in deze
route.
8. Wat serveer ik als horeca ondernemer?
De horecaondernemer geeft zelf aan wat te serveren in een bite en een drink (evt. take-away (ligt aan
winterterras en wat horeca-ondernemer zou willen) voor een prijs van €3,50- € 7,00 (verkoopprijs) per
Bite of Drink

9. Kan ik tijdens deelname wisselen van aanbod Drinks & Bites?
Nee, er zal vooraf gecommuniceerd worden welke drinks en bites te verkrijgen zijn bij de
verschillende horeca ondernemingen. Dit zal terug te vinden zijn op de website en op de ontvangen
informatie na aankoop ticket.
10. Waar serveer ik de Drinks & Bites?
Het is aan de horecaondernemer of hij de consument graag binnen ontvangt of buiten op het terras
via een take-away. Vergunning voor buiten is de verantwoordelijkheid van de horeca ondernemer.
11. Wat zijn de inkomsten van de horeca ondernemer?
De consument rekent de Bites en Drinks direct bij de horeca ondernemer af. Deze inkomsten zijn in
het geheel voor de horeca ondernemer.
12. Op welke dagen zullen de Walks aangeboden worden?
De walks zullen aangeboden worden van woensdag t/m zondag
13. Voor hoeveel personen zal de horeca ondernemer minimaal Drinks & Bites moeten
aanbieden?
Deelname is minimaal voor 100 personen per dag. Mocht de horeca ondernemer meer willen
aanbieden, dan zal Amsterdam Light Festival de indeling maken in een route met andere horeca
ondernemingen die ook meer aanbieden.
14 .Kan de horecaondernemer bijvoorbeeld alleen een bepaalde periode deelnamen?
Nee, de horeca ondernemer doet de gehele periode van het festival mee. Het festival start op 2
december 2021 en loopt tot en met 23 januari 2022.
15. Wat zijn de kosten om deel te nemen?
Deelname bedraagt eenmaal € 1000 per horeca onderneming.
16. Wat krijgt de horeca onderneming voor exposure voor dit bedrag?
Naam/Logo op Partnerpagina met directe doorlink naar de website van Partner;
Naam/Logo op ‘ Celebrate Light Drinks & Bites Walk Limited pagina’ met directe doorlink naar de
website van Partner;
Naam/Logo op ticket/route Walk incl. de aangeboden Drinks of Bites + Prijs
Één gezamenlijke social media post via LinkedIn, Facebook of Instagram waarin de deelnemende
Celebrate Light Drinks & Bites Wall Limited pagina’ partners worden genoemd incl. partner tag.
17. Mag ik als horecaondernemer de Walk ook promoten?
Ja dit mag zeker. Horeca Ondernemer kan Celebrate Light Drinks & Bites Walk’ tickets aanbieden via
eigen kanalen en doorlinken naar boekingswebsite ALF;
ALF stelt het brandbook, partner label en 5 officiële foto’s ter beschikking voor Editie #10, te
gebruiken voor communicatie- en promotiedoeleinden;
Horeca Ondernemer mag commercieel gebruik maken van de merknaam ‘Amsterdam Light Festival’;
ALF levert informatie over de route en kunstwerken aan partner.
ALF stelt een basisset van POS materialen van het festival ter beschikking.

18. Wanneer mag ik als horecaondernemer deelnemen?
Je mag deelnemen als je aan de wandelroute van Amsterdam Light Festival 2021-2022 ligt.
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