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Inlichtingen i.v.m. dit bestek kunnen verkregen worden bij: 
 

Naam: Autonoom Gemeentebedrijf Lendelede (AGL) 

Adres: Dorpsplein 1 te 8860 Lendelede 
Contactpersoon: De Heer Noël D’ Hondt, secretaris AGL en sportfunctionaris 

Telefoon: 051/30.60.39 
E-mail: agl@lendelede.be 

 

 
Toepasselijke reglementering 

 
1. Wet van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor 

aanneming van werken, leveringen en diensten, en latere wijzigingen. 
2. Koninklijk besluit van 15 juli 2011 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren. 

3. Koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de 

overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken, en latere wijzigingen. 
4. Wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake 

overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten. 
5. Het Algemeen Reglement voor de Arbeidsbescherming (ARAB), Welzijnswet en Codex over het 

welzijn op het werk. 

 
Afwijkingen, aanvullingen en opmerkingen 

 
Artikel 57,1e lid van het koninklijk besluit van 15 juli 2011 

De verbintenistermijn wordt van 90 op 20 kalenderdagen gebracht 
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I. Administratieve bepalingen 
 
Dit eerste deel heeft betrekking op de regeling tot gunning van een overheidsopdracht tot de 

opdrachtnemer is aangesteld. 
De bepalingen die vervat zijn in dit deel, hebben betrekking op de wet van 15 juni 2006 en het 

koninklijk besluit van 15 juli 2011 en latere wijzigingen. 

I.1 Beschrijving van de opdracht 
 
Voorwerp van deze diensten:  

De concessie voor de uitbating van de cafetaria Sporthal Steuren Ambacht, voor een periode van 9 
jaar, en mogelijkheid tot verlenging. 

 

De inschrijver, kandidaat-uitbater moet hiervoor een maandelijkse concessievergoeding opgeven 
(excl. BTW), zijn beroepservaring en een visie over de uitbating. 

 
In de maandelijkse vergoeding zit de bijdrage voor de nutsvoorzieningen inbegrepen voor zover deze 

door een normaal gebruik gerechtvaardigd worden. 

 
In de maandelijkse vergoeding zit het gebruik van de in de concessie begrepen plaatsen zoals 

hieronder beschreven inbegrepen samen met alle bijhorende en aanwezige onroerende goederen. 
 

Wenst de kandidaat uitbater roerende goederen over te nemen van de huidige uitbater, dient dit in 

onderling overleg met de huidige uitbater te gebeuren. 
 

De kandidaat uitbater kan zowel een natuurlijke persoon zijn als een vertegenwoordiger van een 
rechtspersoon. Deze vertegenwoordiger dient dan zelf zal in te staan voor de uitbating; het aanstellen 

van een gerant wordt niet toegestaan. 
 

Plaats van dienstverlening: Sporthal Steuren Ambacht en Langemunte, Steuren Ambacht 2 te 

Lendelede 
 

Minimale openingsuren: 

§1 De kandidaat-uitbater bepaalt vrij zijn openingsuren, evenwel met de absolute verplichting de 

cafetaria open te houden op de uren van de sportactiviteiten op het sportcentrum Steuren Ambacht - 

Langemunte. Dit met uitzondering van de verplichte sluitingsdag. Deze verplichting geldt niet voor 
tennis en schoolsport overdag. 

De exploitatie wordt verzekerd voor de ganse duur van het jaar. De sluitingsdag en vakantieperiodes 
zullen in onderling overleg worden vastgelegd. 

Wijzigingen aan openingsuren, sluitingsdag en aanvraag vakantieperiode dienen in overleg te 
gebeuren. 

 

§2 Verplicht sluitingsuur: volgens de gemeentelijk politiereglementering. 

§3 Bij de aanvang van het sportjaar (eind augustus) wordt het bezettingsrooster van de sporthallen 

overgemaakt voor het komende sportjaar. 
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I.2 Identiteit van de concessiegever 
 

Autonoom Gemeentebedrijf Lendelede (AGL) 
Dorpsplein 1 

8860 Lendelede 

I.3 Wijze van gunnen 
Overeenkomstig artikel 26, § 2, 3° (wegens de aard van de te verlenen diensten kunnen de 

specificaties voor de opdracht niet voldoende nauwkeurig worden vastgesteld om de opdracht volgens 

openbare of niet-openbare procedures te kunnen plaatsen) van de wet van 15 juni 2006, wordt de 
opdracht gegund bij wijze van de onderhandelingsprocedure met bekendmaking. 

I.4 Prijsvaststelling 
De opdracht wordt beschouwd als een: Opdracht tegen een globale prijs; namelijk de (maandelijkse) 

concessievergoeding 

I.5 Toegangsrecht en kwalitatieve selectie 
Het offerteformulier moet vergezeld zijn van volgende stukken: 

 
Juridische situatie van de kandidaat uitbater  - vereiste bewijsstukken 

(uitsluitingscriteria) 

1. Een verklaring op erewoord van de kandidaat uitbater(s) of de vertegenwoordiger(s) van de 
rechtspersoon dat hij zich niet bevindt in één van de volgende uitsluitingsgronden: 

 Veroordeeld zijn door een in kracht van gewijsde gegaan vonnis voor: 

 Deelname aan een criminele organisatie als bedoeld in artikel 324bis van het 
Strafwetboek; 

 Omkoping als bedoeld in artikel 246 van het Strafwetboek; 

 Fraude als bedoeld in artikel 1 van de overeenkomst aangaande de bescherming van de 
financiële belangen van de Gemeenschap, goedgekeurd door de Wet van 17 februari 

2002; 
 Witwassen van geld als bedoeld in artikel 3 van de Wet van 11 januari 1993 tot 

voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld en de 

financiering van terrorisme; 
 In staat van faillissement of vereffening verkeren, zijn werkzaamheden hebben gestaakt of 

een gerechtelijk akkoord hebben bekomen of in een gelijkaardige toestand verkeren volgens 

buitenlandse wetgeving; 
 Aangifte gedaan van zijn faillissement of een procedure van vereffening of van gerechtelijk 

akkoord aanhangig hebben of in een gelijkaardige toestand verkeren volgens buitenlands 

wetgeving; 
 Bij een inkracht van gewijsde gegaan vonnis veroordeeld zijn voor een misdrijf dat de 

professionele integriteit aantast; 

 Bij zijn beroepsuitoefening een ernstige fout hebben begaan; 

 Niet voldaan hebben aan zijn verplichtingen inzake betalingen van de bijdragen voor de 

sociale zekerheid 

 Niet in orde zijn met betaling van belastingen overeenkomstig de Belgische wetgeving of van 

het land waar de inschrijver gevestigd is 
 Zich in ernstige mate schuldig hebben gemaakt aan het afleggen van valse verklaringen bij 

het verstrekken van inlichtingen, opvorderbaar in het kader van de kwalitatieve selectie 
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Wanneer de concessieverlener kennis heeft dat de inschrijver zich in een van bovenstaande 
gevallen bevindt, sluit hij de kandidaat-uitbater(s) uit van de toegang tot de gunningprocedure, in 

welk stadium van de procedure dan ook. 

 
Indien de concessieverlener twijfels heeft over de persoonlijke situatie van de kandidaat 

uitbater(s) kan zij de bevoegde binnenlands of buitenlandse autoriteiten om de inlichtingen 
vragen die zij nodig acht. 

2. Een uittreksel van het strafregister van de kandidaat-uitbater(s) of de vertegenwoordiger(s) van de 

rechtspersoon 

 

Economische en financiële draagkracht van de kandidaat uitbater - vereiste 
bewijsstukken (selectiecriteria) 

De kredietwaardigheid van de kandidaat uitbater(s) of de vertegenwoordiger(s) van de rechtspersoon 
dient aangetoond te worden aan de hand van een bankverklaring 

 

Technische bekwaamheid van de kandidaat uitbater - vereiste bewijsstukken 
(selectiecriteria) 

Teneinde de technische bekwaamheid van de kandidaat uitbater(s) of de vertegenwoordiger(s) van de 
rechtspersoon na te gaan moet bij de kandidaatstelling worden gevoegd: 

 

 Een nota waaruit blijkt dat de kandidaat uitbater beschikt over voldoende ervaring met horeca 

- opdrachten in de zin zoals deze gevraagd worden in het bestek 
 

 Met referenties toont de kandidaat uitbater aan dat hij reeds vergelijkbare opdrachten heeft 

verwezenlijkt 
 

I.6 Vorm en inhoud van de offerte 
 

De inschrijver maakt zijn offerte op in het Nederlands en vult het formulier in op het eventueel bij het 
bestek behorende formulier. Indien hij deze op andere documenten maakt dan op het voorziene 

formulier, dan draagt hij de volle verantwoordelijkheid voor de volledige overeenstemming van de 
door hem aangewende documenten met het formulier.  

 

Alle documenten opgesteld of vervolledigd door de inschrijver of zijn gevolmachtigde zijn gedateerd 
en door hem ondertekend. 

Als de ondertekening gebeurt door een gemachtigde, vermeldt hij duidelijk zijn volmachtgever of 
volmachtgevers. De gemachtigde voegt bij de offerte de authentieke of onderhandse akte waaruit zijn 

bevoegdheid blijkt of een afschrift van zijn volmacht. 
 

Doorhalingen, overschrijvingen, aanvullingen of wijzigingen, zowel in de offerte als in de bijlagen, die 

de essentiële voorwaarden van de opdracht zoals prijzen, termijnen, technische specificaties kunnen 
beïnvloeden, moeten eveneens door de inschrijver of zijn gemachtigde ondertekend worden. 

 
De prijs van de offerte moet opgegeven worden in euro. 

 

Eventuele kortingen moeten steeds in de eenheidsprijs verrekend zijn en worden niet afzonderlijk 
vermeld. 

 
Plaatsbezoek 

 

De inschrijver heeft de mogelijkheid om een plaatsbezoek uit te voeren;  
Dit in onderlinge afspraak met Noël D' Hondt. 
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I.7 Indienen van de offerte 
 

De offerte opgesteld op papier wordt in een definitief gesloten envelop gestoken waarop het volgende 
wordt vermeld: “Concessie cafetaria Steuren Ambacht”. Ze wordt via een postdienst verzonden 

of door een drager afgegeven. 
 

Bij verzending via een postdienst wordt die definitief gesloten envelop in een tweede gesloten envelop 

gestoken waarop duidelijk " OFFERTE " wordt vermeld. 
 

Dit geheel wordt geadresseerd aan: 
 

Autonoom Gemeenbedrijf Lendelede, Dorpsplein 1, 8860 Lendelede  
 

De uiterste datum voor het indienen van de offertes is maandag 22 mei 2017 om 10:00. 

 
Door het indienen van een offerte aanvaarden de inschrijvers onvoorwaardelijk de inhoud van het 

bestek en de bijhorende opdrachtdocumenten en de invulling van de plaatsingsprocedure zoals deze 
in het bestek beschreven is en aanvaarden zij zelf door de bepalingen ervan gebonden te zijn. 

 

Indien een inschrijver in dat verband een bezwaar heeft, dient hij dat schriftelijk en per aangetekende 
post binnen zeven kalenderdagen na ontvangst van het bestek, bekend te maken aan de 

aanbestedende overheid met omschrijving van de reden. 
 

I.8 Opening van de offertes 
Er is geen publieke opening van de offertes. 

 

I.9 Verbintenistermijn 
De termijn gedurende dewelke de inschrijver door zijn offerte gebonden blijft, bedraagt 120 

kalenderdagen, te rekenen vanaf de uiterste datum voor ontvangst. 

 

I.10 Gunningscriteria 
Volgende criteria zijn van toepassing bij de gunning van de opdracht: 

 

Nr. Beschrijving Gewicht 

1 De maandelijkse voorgestelde concessie vergoeding (excl. 21% BTW) 40 

 Op het inschrijvingsformulier dient de kandidaat-uitbater aan te geven welke maandelijkse 
concessievergoeding hij wenst te betalen. Dit bedrag dient tussen de 1.100 en 1.500 euro 

(excl. BTW) te liggen. 

 
In de maandelijkse vergoeding zit de bijdrage voor de nutsvoorzieningen inbegrepen voor 

zover deze door een normaal gebruik gerechtvaardigd worden. 
 

In de maandelijkse vergoeding zit het gebruik van de in de concessie begrepen plaatsen 

zoals hieronder beschreven inbegrepen samen met alle bijhorende en aanwezige 
onroerende goederen. 

 
Wenst de kandidaat uitbater roerende goederen over te nemen van de huidige uitbater, 

dient dit in onderling overleg met de huidige uitbater te gebeuren. 
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2 Startdatum uitbating 5 

 De kandidaat uitbater dient de startdatum van zijn uitbating mee te delen rekening 

houdende met het feit dat de huidige concessie verloopt op 30 juni 2017.  

3 De moraliteit, kredietwaardigheid en beroepservaring 15 

 Vanuit de stukken opgevraagd bij de juridische situatie, de kredietwaardigheid en de 
technische bekwaamheid van de kandidaat uitbaters wordt dit gunningscriterium 

beoordeeld 
 

4 Visie over de uitbating 40 

 Aan de inschrijver wordt gevraagd bij zijn offerte een nota op te maken over de visie van 

de uitbating. Daarin dienen minstens de volgende elementen te worden beschreven: het 
concept van de inrichting, eventueel voorziene werken, de bediening en het 

personeelsbestand, openingsuren (voorstel sluitingsdag), aankleding, bereikbaarheid, .... 

Aan alle kandidaat uitbaters zal na de opening van de offertes gevraagd worden een 

mondelinge toelichting te geven over deze visienota op de raad van bestuur van het AGL 
van 30 mei 2017. Hiervoor wordt 20 minuten voorzien per kandidaat uitbater.  

 

 

Aan elk criterium werd een gewicht toegekend. Op basis van de afweging van al deze criteria rekening 
houdende met het gewicht dat eraan werd toegekend, zal de opdracht gegund worden aan de 

inschrijver die de economisch voordeligste regelmatige offerte, vanuit het oogpunt van de 

aanbestedende overheid, heeft ingediend. 

I.11 Prijsherzieningen 
 

Op deze overheidsopdracht is geen prijsherziening (buiten de jaarlijkse indexering) van toepassing. 
 

I.12 Varianten 
 

Vrije varianten worden niet toegestaan. 
Er zijn geen verplichte of facultatieve varianten voorzien. 

I.13 Keuze van offerte 
 

De aanbestedende overheid kiest de economisch meest voordelige regelmatige (rekening houdend 
met de gunningscriteria) offerte. 

 
Door de indiening van zijn offerte aanvaardt de inschrijver al de clausules van het bestek en verzaakt 

hij aan alle andere voorwaarden. Voor zover tijdens het onderzoek van de offerte door de 

aanbestedende overheid wordt vastgesteld dat er door de inschrijver voorwaarden zijn gevoegd 
waardoor het onduidelijk is of de inschrijver voorbehoudloos akkoord gaat met de voorwaarden van 

het bestek, behoudt de aanbestedende overheid zich het recht voor om hetzij de offerte als 
substantieel onregelmatig af te wijzen hetzij verduidelijking te vragen aan de inschrijver. 
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II. Contractuele bepalingen 
 
Dit tweede deel regelt de procedure die betrekking heeft op de uitvoering van de opdracht. 

Voor zover er niet van afgeweken wordt, is het koninklijk besluit van 14 januari 2013 en latere 
wijzigingen tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de 

concessies voor openbare werken van toepassing. 

II.1 Leidend ambtenaar 
 
De leiding over de uitvoering van de diensten zal gebeuren door de leidend ambtenaar: 

 
Naam: Noël D’ Hondt, Sportfunctionaris en secretaris van het Autonoom Gemeentebedrijf Lendelede 

Adres: Steuren Ambacht 2 te Lendelede 

Telefoon: 051/30.60.39 
E-mail: agl@lendelede.be 

 

II.2 Verzekeringen 
 
De opdrachtnemer sluit de verzekeringen die zijn aansprakelijkheid inzake arbeidsongevallen dekken, 

alsook zijn burgerlijke aansprakelijkheid ten aanzien van derden bij de uitvoering van de opdracht. 
 

Binnen een termijn van 30 kalenderdagen na het sluiten van de opdracht toont de opdrachtnemer aan 

dat hij deze verzekeringscontracten is aangegaan, aan de hand van een attest waaruit de door de 
opdrachtdocumenten vereiste omvang van de gewaarborgde aansprakelijkheid blijkt. 

 
Op elk ogenblik tijdens de uitvoering van de opdracht legt de opdrachtnemer dit attest over, binnen 

een termijn van vijftien dagen na ontvangst van het verzoek van de aanbestedende overheid. 
 

II.3 Borgtocht 
 

Tot waarborg van het goede verloop van deze overeenkomst dient de concessiehouder binnen een 
termijn van 30 kalenderdagen na het afsluiten van deze overeenkomst een waarborg  te stellen van 

een bedrag dat gelijk is aan de concessievergoeding van 3 maanden (excl. 21% BTW).  Dit kan 

gebeuren onder de vorm van een bankgarantie of door storting van dit bedrag op een geblokkeerde 
rekening. Het bewijs van deze waarborg moet verstuurd worden aan het adres van het AGL. 

 
Het AGL of zijn afgevaardigde is gerechtigd in geval van niet-uitvoering door de uitbater van zijn 

verplichtingen, de verschuldigde bedragen te verhalen op de waarborgsom. De bankgarantie moet de 
verbintenis van de bank inhouden dat de bank de door de uitbater verschuldigde bedragen op 

eenvoudig verzoek van het AGL of zijn afgevaardigde aan het AGL zal betalen, indien de uitbater zijn 

verplichtingen niet nakomt. 
 

De uitbater zal naargelang van het geval de gestelde bankgarantie of het bedrag van de geblokkeerde 
rekening terugkrijgen bij het einde van de overeenkomst voor zover hij al de in de 

concessieovereenkomst opgenomen verplichtingen is nagekomen. 

 
Ingeval de door de concessiehouder verstrekte waarborg door het AGL zou dienen aangesproken en 

geheel of gedeeltelijk wordt gebruikt, zal de borg uiterlijk binnen de maand tot het hierboven 
vastgestelde bedrag moeten worden hernieuwd of aangevuld. 
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II.4 Looptijd 
 

De concessie overeenkomst wordt afgesloten voor 9 jaar. Deze overeenkomst kan telkens met 9 jaar 
verlengd worden mits akkoord van beide partijen en dit aan eventuele gewijzigde voorwaarden 

(concessievergoeding, openingsuren,…). 
 

Voorziene begindatum van de diensten: 1 juli 2017 of vroeger in onderlinge overeenkomst met het 

AGL  
 

De concessievergoeding wordt maandelijks gefactureerd door het AGL en is betaalbaar via 
domiciliering. 

 

II.5 Waarborgtermijn 
 
Voor deze opdracht is geen waarborgtermijn van toepassing. 

II.6 Oplevering 
 
De oplevering vindt plaats bij het beëindigen van de concessie overeenkomst en is op vraag van de 

opdrachtnemer. 
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III. Technische bepalingen 
 

III.1 Voorwerp en beschrijving 
 

Artikel 1: Voorwerp 

 
Het AGL  geeft de cafetaria Steuren Ambacht, Steuren Ambacht 2 te 8860 Lendelede in concessie aan 

de concessiehouder en dit onder volgende voorwaarden:  
 

§1. De uitbating van de cafetaria op het sportcentrum Steuren Ambacht - Langemunte, Steuren 
Ambacht 2 te 8860 LENDELEDE, wordt in concessie gegeven door de concessiegever onder de 

voorwaarden hierna bepaald en dit voor een termijn van 9 opeenvolgende jaren. Deze overeenkomst 

kan telkens met 9 jaar verlengd worden mits akkoord van beide partijen en dit aan eventuele 
gewijzigde voorwaarden (concessievergoeding, openingsuren, …). 

 
De concessiegever en concessiehouder kunnen, in onderling overleg en in het voordeel van een goede 

uitbating van de cafetaria en het sportcentrum Steuren Ambacht - Langemunte deze voorwaarden 

wijzigen. De concessiehouder bevestigt dat hij voldoet aan alle wettelijke bepalingen betreffende 
uitbating in de horeca. 

 
§2. De cafetaria wordt in concessie gegeven uitsluitend met het oog op het uitbaten van een 

drankgelegenheid, verbonden aan het sportcentrum Steuren Ambacht - Langemunte. De 

concessiehouder verbindt er zich toe deze bestemming te eerbiedigen. Zonder voorafgaande 
schriftelijke toestemming van de concessiegever mag geen wijziging van de bestemming van de in 

concessie gegeven cafetaria gebeuren. 
 

§3. De concessiehouder moet de voortdurende, ononderbroken en werkelijke uitbating van de 
cafetaria verzekeren en zal instaan voor het meubilair nodig voor de uitbating ervan. Hij is ertoe 

gehouden alle bedrijfsmateriaal in een goede en zindelijke staat te behouden en te vervangen 

wanneer ernstige slijtage of schade wordt vastgesteld. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming 
van de concessiegever mag geen wijziging van de bestemming van de in concessie gegeven cafetaria 

gebeuren. 
 

§4. Behoudens voorafgaande en schriftelijke toestemming van de concessiegever blijft de overdracht 

van de concessie, zelfs ten dele, verboden. Bij toegestane overdracht wordt uitdrukkelijk bedongen 
dat alle bepalingen van de huidige overeenkomst van kracht moeten blijven. 

 
§5. De cafetaria zal onder volgende benaming uitgebaat worden: Steuren Ambacht. De 

concessiehouder kan de benaming niet wijzigen. Indien de concessiegever de benaming zou wijzigen 
deelt zij deze wijziging 6 maand voorafgaandelijk en schriftelijk mee aan de concessiehouder. 

 

Artikel 2: Beschrijving 
 

§1. De in de concessie begrepen plaatsen zijn (plan in bijlage):  
- de cafetariaruimte 

- de grote en kleine bergplaats aan de cafetariaruimte  

- de toiletten in de gang van de sporthal steuren ambacht. 
 

De toegang van de cafetaria naar de sporthal Langemunte blijft gesloten. 
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§2. De polyvalente zaal die zich bevindt in de sporthal Langemunte maakt geen deel uit van de 
concessie. Deze polyvalente zaal kan gebruikt worden door de verschillende sportverenigingen in 

functie van een VIP-gebeuren gekoppeld aan een wedstijd van hun eerste ploegen. Daarbij wordt 

door het AGL toegestaan dat deze sportverenigingen vooraf de wedstrijd aan personen die door hen 
worden uitgenodigd gratis drank en voedsel ter beschikking wordt gesteld. Na de wedstrijd van hun 

eerste ploegen en dit beperkt voor een aantal uren mogen naast de genodigden ook het publiek van 
deze wedstrijd in deze polyvalente zaal een consumptie tegen betaling nuttigen. De uitbater van de 

cafetaria wordt in het begin van het seizoen (via de algemene kalender) op de hoogte gesteld van de 

verschillende VIP-aangelegenheden. 
 

Artikel 9: Onderhoud 
 

§1. De concessiehouder zal al de in de concessie begrepen plaatsen als een goed huisvader moeten 
onderhouden. Hij zal instaan voor de netheid van de cafetariaruimte en de toiletten in de gang van de 

sporthal Steuren Ambacht, die toegankelijk zijn voor het publiek van de cafetaria. De overige toiletten 

in de kleedkamers van de sporthal Steuren Ambacht en de toiletten van de sporthal Langemunte 
worden onderhouden door de concessiegever. 

 
§2. De toiletten dienen minimum wekelijks onderhouden te worden en dit buiten de bezettingsuren 

van de sporthal. De frequentie van het onderhoud is afhankelijk van de bezetting.  

 
§3. De concessiehouder zal op zijn kosten alle kleine herstellingen moeten uitvoeren aan de 

cafetariaruimte en de grote en kleine bergplaats aan de cafetariaruimte. Indien de concessiehouder 
nalaat deze kleine herstellingen binnen een redelijke termijn uit te voeren kunnen deze worden 

uitgevoerd door de concessiegever en dit op kosten van de concessiehouder.  
 

§4. De concessiehouder is verplicht om het AGL schriftelijk op de hoogte te brengen van elke schade 

aan de geconcedeerde gebouwen en van elke nodige grote herstelling, dit binnen 24 uur na 
vaststelling. De concessiehouder wordt aansprakelijk gesteld voor elke verergering van die schade die 

een gevolg is van een laattijdige of van het ontbreken van een kennisgeving, waardoor het AGL belet 
werd om tijdig de nodige herstellingswerken uit te voeren. 

 

§5. De hallen, de gangen en de kleedkamers zullen door de concessiegever onderhouden worden. De 
concessiehouder zal moeten toelaten dat men aan het gebouw andere dan kleine herstellingen 

uitvoert, die noodzakelijk zouden worden, zonder enige vermindering van de concessievergoeding of 
schadevergoeding te kunnen eisen onder voorwendsel van stoornis in het gebruik, zelfs indien de 

duur van deze herstellingen 40 dagen zou overtreffen. 

 
§6. Het AGL kan in geen enkel geval verantwoordelijk gesteld worden voor hinder, schade, 

afwijkingen, toevallige onderbrekingen, enz… die zich aan gebouwen zouden kunnen voordoen. De 
concessiehouder kan hiervoor geen schadevergoeding of vermindering van de concessievergoeding 

eisen. Het bestuur verbindt zich er niettemin toe de nodige maatregelen te treffen om de problemen 
zo spoedig mogelijk te verhelpen. 

 

Artikel 13: 
De kosten voor water, gas en elektriciteit zijn inbegrepen in de concessievergoeding voor zover deze 

door een normaal gebruik gerechtvaardigd worden. 
In de concessievergoeding zit het gebruik van de in de concessie begrepen plaatsen zoals hierboven 

beschreven inbegrepen samen met alle bijhorende en aanwezige onroerende goederen. 

 
Artikel 14:  

Aansluiting en abonnementsgelden van telefoon, TV, internet of andere  vallen ten laste van de 
concessiehouder.  
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III.2 Staat van de goederen en uitvoering van werken 
 

Artikel 10: Staat van de goederen en uitvoering van werken  

 
§1. De concessiehouder verklaart de in de concessie gegeven gebouwen te hebben bezichtigd en 

akkoord te gaan met de staat waarin ze zich bevinden. 

 
§2. De concessiehouder zal aan de in de concessie begrepen plaatsen geen enkele ingrijpende 

verandering, geen enkele inrichting, geen enkele omvorming, geen enkele verbouwing , geen enkele 
installatie kunnen aanbrengen zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toelating van de concessiegever. 

 
§3. Het AGL kan in geen enkel geval verantwoordelijk worden gesteld voor schade die zou kunnen 

voortkomen uit de door de concessiehouder uitgevoerde werken, zelfs niet indien het AGL hiervoor de 

toelating of opdracht verleend zou hebben. De ondernomen werken door de concessiehouder 
gebeuren op risico van deze concessiehouder. 

 
§4. Alle kosten die voortvloeien uit om het even welke verbouwing, aanpassing of uitbreiding van de 

in concessie gegeven goederen als uitvoering van om het even welke wettelijke, administratieve, 

beroepsmatige of andere voorschriften inzake hygiëne, openbare gezondheid, veiligheid of 
arbeidsveiligheid omwille van de aard van handel van de concessiehouder, zijn ten laste van de 

concessiehouder. 
 

§5. Alle infrastructuur-, verbouwings-, verbeterings- of nieuwbouwwerken, van welke aard dan ook, 
door de concessiehouder of door derden aan het in concessie gegeven goed aangebracht, worden bij 

het einde van deze overeenkomst verworven door het AGL in volle eigendom. De concessiehouder kan 

hierbij geen enig recht op vergoeding of schadeloosstelling doen gelden. 
 

Niettemin is aan het AGL eveneens het recht voorbehouden om bij het einde van de overeenkomst 
het ongedaan maken van de aangebrachte veranderingen op kosten van de concessiehouder te 

vorderen. 

 
De door de concessiehouder ter aanvulling geleverde inboedel blijft ten allen tijde eigendom van de 

concessiehouder en moet voorafgaandelijk schriftelijk goedgekeurd worden door het AGL 
 

§6. Bij inwerkingtreding en bij het einde van deze overeenkomst zullen daarom in aanwezigheid van 
beide partijen, op tegensprekelijk wijze, een staat van bevinding en een inventaris opgemaakt 

worden. Bij het einde van de overeenkomst gebeurt dit nadat de concessiehouder de plaatsen volledig 

heeft ontruimd en uiterlijk op de laatste dag van de concessieovereenkomst. De staat van bevinding 
en de inventaris zullen een integrerend bestanddeel uitmaken van de overeenkomst. Eventuele 

verborgen gebreken dienen binnen acht dagen na overname door de uitbater aan het AGL 
gesignaleerd te worden. 

III.3 Bestemming 
 

Artikel 4: Bestemming 
 

§1. Het is de concessiehouder verboden in de cafetaria maaltijden op te dienen, tenzij mits 

schriftelijke toelating van de concessiegever. 
 

§2. Het is de concessiehouder eveneens ten strengste verboden in de cafetaria sterke dranken te 
verkopen –geldspelen en politieke manifestaties te organiseren. 

 
§3. Zo hij zich aan een dergelijke overtreding schuldig maakt, dan moet hij daarvan de algehele 

verantwoordelijkheid en alle daaruit voortvloeiende gevolgen dragen. Het is de concessiehouder 
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verboden dranken en etenswaren naar de sporthallen of naar de kleedkamers te laten meenemen, 
alsook dranken in de sporthallen te bedienen. 

 

III.4 Vroegtijdige beëindiging en vergoeding wegens 
vroegtijdige beëindiging 
 
Artikel 18: Vroegtijdige beëindiging en vergoeding wegens vroegtijdige beëindiging 

 
§1. Vroegtijdige beëindiging vanwege het AGL: 

Het AGL heeft steeds het recht eenzijdig, van rechtswege en zonder dat enige opzeg of 

schadeloosstelling vereist is, de uitbating te verbreken indien het openbaar belang dit zou eisen of 
indien de uitbater in gebreke zou blijven de voorwaarden van de concessieovereenkomst na te leven. 

Worden inzonderheid beschouwd als redenen tot verbreking van de overeenkomst: 

1. niet-betaling van verschuldigde bedragen (zowel concessievergoeding, als 

 voorgestelde investeringen, verplichte verzekeringen) 

2. slecht onderhoud van de ruimten horende bij de uitbating van de cafetaria-activiteit 

3. faling/faillissement van de uitbater of overlijden van de uitbater 

4. nalatigheid in de uitbating. 

Indien de overeenkomst wordt ontbonden door de fout van de concessiehouder is deze een 
schadeloosstelling verschuldigd, forfaitair vastgesteld op een bedrag dat overeenkomt met zes 

maanden vergoeding, vermeerderd met om het even welke kosten, onkosten en uitgaven die 
voortvloeien uit de ontbinding.  

 
Geen enkele vergoeding zal door de concessiehouder of zijn rechthebbende kunnen worden geëist in 

geval het AGL aan deze concessie een einde zou stellen indien de concessiehouder in gebreke zou 

blijven de voorwaarden van deze concessie na te leven en in het bijzonder om reden van één van de 

hierboven vermelde inbreuken. 

§2. Vroegtijdige beëindiging vanwege de concessiehouder: 
 

De concessiehouder kan de concessie ten allen tijd opzeggen mits een opzegperiode van zes maanden 
in acht genomen wordt. De opzegging moet gebeuren met een aangetekende brief. In dit geval kan 

het AGL een aanvullende verbrekingsvergoeding eisen van zes maanden actuele concessievergoeding. 
In geval van overlijden van de concessiehouder neemt de concessie van rechtswege een einde. 

 

 
§3. Vroegtijdige beëindiging in onderling overleg: 
 
De concessieovereenkomst kan ten allen tijde in onderling overleg beëindigd worden. In overleg wordt 

dan de einddatum van de overeenkomst bepaald. Indien beide partijen in onderling overleg de 
overeenkomst opzeggen voor het verstrijken van de overeengekomen termijn, zullen geen van beide 

partijen een schadevergoeding verschuldigd zijn. 
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III.5 Taksen ten laste van de concessiehouder 
 
Artikel 8: Belastingen en taksen 

 
Alle belastingen en taksen die door de verscheidene overheden geheven worden met betrekking tot 

de in concessie gegeven ruimten, hun bezetting of de activiteiten die er door de concessiehouder 

worden uitgeoefend, zijn ten last van de concessiehouder. Zoals: 
 

 alle uitgaven in verband met RSZ en sociale wetgeving 
 alle taksen en lasten n.a.v. de uitbating gesteld of te stellen door de staat, de provincie, de 

gemeente,… (onder meer: accijnzen, taksen op vermakelijkheden, muziektuigen, taks op 
drijfkracht en personeel, bijdrage aan het Federaal Agentschap voor de Voedselveiligheid, 

auteursrechten, billijke vergoeding,…) 

 

III.6 Verzekeringen & Aansprakelijkheid 
 

Artikel 12: Verzekeringen 

 
§1. De concessiehouder zal zijn aansprakelijkheid inzake burgerlijke aansprakelijkheid-uitbater, brand, 

risico’s (volledige binneninstallatie, meubels, glazen, vensters, … enz.) en verhaal van buren, laten 
verzekeren. Glasbraak, zelfs in geval van overmacht, is ten laste van de concessiehouder. 

 
§2. De concessiehouder zal voor zichzelf en zijn personeelsleden een verzekering afsluiten tot dekking 

van alle risico’s inzake burgerlijke aansprakelijkheid en arbeidsongevallen. 

 
§3. Vermelde verzekeringen moeten worden aangegaan bij de inwerkingtreding van deze 

overeenkomst. De concessiehouder verbindt er zich toe aan het bestuur binnen de 30 kalender na de 
inwerkingtreding van deze overeenkomst het bewijs voor te leggen dat hij deze verzekering heeft 

aangegaan. Deze bewijzen dient hij jaarlijks opnieuw voor te leggen aan de concessiegever. 

Daarnaast dient hij op ieder verzoek van het AGL de polis en de kwijtschriften kunnen voorleggen. 
 

§4. De concessiehouder verbindt zich ertoe op zijn kosten het gebouw met het nodige materiaal ter 
voorkoming en bestrijding van brand te voorzien, alsook tegemoet te komen aan alle vereisten inzake 

hygiëne, milieu en andere verplichtingen die de overheid zou opleggen en dit in het kader van de 
normen en de vereisten die voorgeschreven zijn of die door om het even welke bevoegde 

administratieve instantie zouden voorgeschreven worden, eventueel ook door de verzekeraars van de 

concessiehouder of van het AGL. Het bewaren en opslaan van brandbare en ontplofbare materialen 
binnen de gebouwen is verboden. 

 
Artikel 12 bis: Aansprakelijkheid 

De concessiehouder alleen, ter volledige ontlasting van het AGL, is verantwoordelijk voor elke schade 

veroorzaakt aan of in de geconcedeerde lokalen ter gelegenheid van de exploitatie. 
 

Het AGL is niet verantwoordelijk voor schade welke de concessiehouder zou lijden door de schuld van 
verbruikers, of bezoekers, noch ten gevolge van diefstal, inbraak of enig andere reden. 

Het AGL neemt geen constante bewakingsplicht op zich van de geconcedeerde lokalen. 

 
Het AGL is evenmin verantwoordelijk voor ongevallen of schade voortvloeiend uit de uitvoering van 

onderhavige overeenkomst, overkomen aan eenieder die in dienst of voor rekening, hetzij 
rechtstreeks of onrechtstreeks, van de concessiehouder werkt. 

 
Alleen de concessiehouder of diens aangestelde, met uitsluiting van het AGL, is aansprakelijk voor zijn 

personeel. 
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III.7 Uitbating 
 

Artikel 17: Personeel 
 

§1. De concessiehouder staat zelf in voor de uitbating; het aanstellen van een gerant is dus niet 
toegestaan. De concessiehouder dient wel over bevoegd en voldoende talrijk personeel te beschikken 

om de exploitatie op perfecte wijze en in een normaal tempo te kunnen verzekeren. Het personeel dat 

in aanraking komt met het publiek dient Nederlands te praten. 
 

§2. De concessiehouder zal, wat het personeel betreft, zich steeds schikken naar de gevestigde 
moraliteitsprincipes. De concessiegever kan zich verzetten tegen de aanwerving of het verder in dienst 

houden van personeelsleden die wegens onvoldoende bekwaamheid, hun houding jegens de 
bezoekers of om morele grond niet de waarborg bieden die vereist is of die de goede naam en faam 

van het sportcentrum Steuren Ambacht – Langemunte in het gedrang brengen. 

De concessiegever mag zich ervan vergewissen of de leden van het personeel in het bezit zijn van een 
recent getuigschrift van goed zedelijk gedrag. 

 
§3. Het personeel is, evenals de concessienemer onderworpen aan de bepalingen van het 

huishoudelijk reglement van toepassing in de sportaccommodatie Steuren Ambacht - Langemunte. 

 
§4. De concessiegever kan het ontslag eisen van elk personeelslid dat aanleiding geeft tot een 

gegronde klacht of dat onbekwaam of ongeschikt wordt geacht. Er wordt aangenomen dat elk 
personeelslid dat in staat van dronkenschap bevonden wordt onmiddellijk zijn/haar ontslag krijgt. 

 
Artikel 5: Openingsuren 

 

§1. De concessiehouder bepaalt vrij zijn openingsuren, evenwel met de absolute verplichting de 
cafetaria open te houden op de uren van de sportactiviteiten op het sportcentrum Steuren Ambacht - 

Langemunte. Dit met uitzondering van de verplichte sluitingsdag. Deze verplichting geldt niet voor 
tennis en schoolsport overdag. 

 

De exploitatie wordt verzekerd voor de ganse duur van het jaar. De sluitingsdag en vakantieperiodes 
zullen in onderling overleg worden vastgelegd. Wijzigingen aan openingsuren, sluitingsdag en 

aanvraag vakantieperiode dienen in overleg te gebeuren. 
 

§2. Verplicht sluitingsuur : volgens de gemeentelijk politiereglementering . 
 

§3. Bij de aanvang van het sportjaar (eind augustus) wordt het bezettingsrooster van de sporthallen 

overgemaakt voor het komende jaar. 
 

§4. Er dient tijdens de openingsuren steeds voldoende personeel verzekerd te zijn om de dienst bij om 
het even welke activiteit (hoe groot deze ook mag zijn) naar behoren te verzekeren. Ook buiten de 

gewone openingsuren dient de bediening gegarandeerd te zijn voor activiteiten waarbij de organisator 

dit vooraf gevraagd heeft en dit na onderling overleg. 
 

§5. De concessiehouder dient steeds bij het beëindigen van zijn dagactiviteit in te staan voor het goed 

afsluiten van zowel de deur(en) van de cafetaria zelf als de toegangsdeur van de sporthal 

Langemunte. 

 
Artikel.6: Toegankelijkheid  

 

§1. De concessiehouder moet, binnen de normale openingsuren van de cafetaria, de vrije toegang 
dulden van de gebruikers van het sportcentrum Steuren Ambacht - Langemunte uitgebaat door de 

concessiegever. De concessiehouder kan hierbij geen verplichting tot consumptie opleggen. Eveneens 
moet de concessiehouder aan de clubs en verenigingen die gebruik maken van de sporthallen toelaten 

om in de cafetaria vrijblijvend steunkaarten aan te bieden aan het cliënteel.  
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§2. De cafetaria is publiek toegankelijk zodat de uitbating van de cafetaria niet enkel gebonden is aan 

de bediening van de bezoekers en gebruikers van de gemeentelijke sportinfrastructuur. De 

concessiehouder moet zich ten opzichte van de (potentiële) gebruikers van de infrastructuur 
onthouden van enige vorm van discriminatie, uitsluiting, beperking of voorkeur om ideologische en 

filosofische redenen. 
 

Artikel. 7: Aanbod 

 
 §1. Al de dranken en versnaperingen moeten van het beste gehalte zijn, en noch de zuiverheid, noch 

de bediening mogen in geen enkel opzicht te wensen overlaten en de concessiehouder is steeds 
gehouden een voldoende voorraad van zijn aangeboden producten te hebben.  

 
De concessiehouder zal aanbieden: 

 Koude dranken 

 Warme dranken 

 Alcoholische en niet-alcoholische dranken 

 Assortiment snacks 

 

Dit assortiment wordt vooraf goedgekeurd door de concessiegever. Wijzigingen aan het assortiment 
vereisen de voorafgaande en schriftelijke goedkeuring van de concessiegever. 

 
§2. De concessiegever kan om redenen van ongepastheid sommige artikelen voor verkoop verbieden 

zonder dat de concessiehouder uit dien hoofde aanspraak kan maken op enige vergoeding. 

 
De concessiehouder mag volgende producten niet verkopen: 

 Sigaretten 

 Dranken met een alcoholpercentage hoger dan 15 % alcohol 

 Goederen of voorwerpen die niets te maken hebben met de uitbating van de cafetaria 

 
§3. De prijslijst met opgave van alle dranken, versnaperingen, e.d. dient op voor het publiek duidelijk 

zichtbare plaatsen te worden aangebracht. In de prijzen voor consumpties moeten de vergoedingen 
voor dienstverstrekking en B.T.W. begrepen zijn.  

De consumptieprijzen moeten overeenstemmen met de gangbare prijzen.  

 
§4. Er is een algemeen rookverbod binnen openbare accommodaties dat tevens geldt voor de 

cafetaria. De concessiehouder dient zorg te dragen dat de rokers die zich buiten de cafetaria bevinden 
en afkomstig zijn van de cafetaria rekening houden met de buren en dus geen overlast veroorzaken 

met betrekking tot “nachtlawaai”. 

 
§5. Het houden van huisdieren door de concessiehouder is verboden. 

III.8 Toezicht en controle 
 
Artikel 10 bis §1: Waakzaamheid  

De concessiehouder zal over de goede orde en het voorkomen van de lokalen waken evenals over de 

houding van de gebruikers. De concessiehouder dient ook waakzaam te zijn over de veiligheid van het 
publiek. De wet der beteugeling van de dronkenschap moet stipt nageleefd worden. 

 
De concessiehouder zal er waakzaam over zijn dat alles vermeden wordt wat de standing en goede 

faam van de gemeente of het AGL zou kunnen schaden. 
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Artikel 11: Toezicht en Controle 
§1. De concessiegever, of zijn aangestelde, zal het recht hebben op ieder ogenblik de plaatsen te 

bezoeken om zich te vergewissen van de verwezenlijking en naleving van de algemene en bijzondere 

voorwaarden van deze overeenkomst. 
 

§2. Zij mag overgaan tot alle toezicht, zonder de concessiehouder vooraf te moeten inlichten over dag 
of uur, of aard van het bezoek. In het kader van haar controlebevoegdheid beschikt de 

concessiegever over een dubbel van de sleutels. De concessiehouder dient zich te gedragen naar de 

onderrichten van de concessiegever. 
 

De concessiehouder moet telefonisch voor de concessiegever bereikbaar zijn tijdens de openingsuren. 
 

III.9 Geschillen 
 

De huidige overeenkomst is onderworpen aan de Belgische wetgeving. Alle geschillen die tussen 
partijen zouden kunnen ontstaan aangaande de toepassing van deze overeenkomst, zullen beslecht 

worden door de rechtbanken met bevoegdheid voor de gemeente Lendelede. 
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BIJLAGE A : OFFERTEFORMULIER 
 

PRIJSOFFERTE VOOR DE OPDRACHT MET ALS VOORWERP 
“CONCESSIE CAFETARIA STEUREN AMBACHT” 

 
Onderhandelingsprocedure met bekendmaking 

 

Belangrijk: dit formulier dient volledig te worden ingevuld en ondertekend door de inschrijver. Alle 
bedragen moeten zowel in cijfers als voluit geschreven worden opgegeven. 
 
Natuurlijke persoon 

Ondergetekende (naam en voornaam): 

Hoedanigheid of beroep: 
Nationaliteit: 

Woonplaats (volledig adres): 
 

Telefoon: 
Fax: 

E-mail: 

Contactpersoon: 
 

Ofwel (1) 
 

Rechtspersoon 

De vennootschap (benaming, rechtsvorm): 
Nationaliteit: 

met zetel te (volledig adres): 
 

Telefoon: 
Fax: 

E-mail: 

Contactpersoon: 
 

vertegenwoordigd door de ondergetekende(n): 
(De gemachtigden voegen bij hun offerte de authentieke of onderhandse akte waaruit hun 

bevoegdheid blijkt of een gewaarmerkt afschrift van hun volmacht; zij kunnen zich ook beperken tot 

een verwijzing naar het nr. van de bijlage van het Belgisch Staatsblad waarin hun bevoegdheden zijn 
bekendgemaakt.) 

 
 

VERBINDT OF VERBINDEN ZICH HOOFDELIJK OP ZIJN OF OP HUN ROERENDE EN ONROERENDE 

GOEDEREN TOT UITVOERING VAN DE AANNEMING OVEREENKOMSTIG DE BEPALINGEN EN 
VOORWAARDEN VAN HET BESTEK VOOR BOVENGENOEMDE OVERHEIDSOPDRACHT: 

 
tegen de maandelijkse concessievergoeding van: 

 
(in cijfers, exclusief 21% btw) 

............................................................................................................ 

 
(in letters, exclusief 21% btw) 

 
............................................................................................................................................ 

 

............................................................................................................................................ 
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Betalingen 
 

De betalingen van de concessievergoeding zullen maandelijks worden uitgevoerd door overschrijving 

op volgende rekening (IBAN) BE43 7380 3449 1101 (BIC) KREDBEBB van de financiële instelling KBC  
geopend op naam van het Autonoom Gemeentebedrijf Lendelede en dit met een 

domicilieringsopdracht. 
 

Bij de offerte te voegen documenten: 

 
De documenten, gedateerd en ondertekend, die volgens het bestek van deze overheidsopdracht 

moeten worden bijgevoegd. 
 

1. Om de juridische situatie van de kandidaat uitbater(s) na te gaan moet bij de 
kandidaatstelling worden gevoegd: 

 

a. Een verklaring op eer van de kandidaat uitbater(s) of de vertegenwoordiger(s) van de 
rechtspersoon dat hij zich niet bevindt in één van de uitsluitingsgronden zoals 

vermeld in Hoofstuk I.5 
 

b. Een uittreksel van het strafregister van de kandidaat-uitbater(s) of de 

vertegenwoordiger(s) van de rechtspersoon 
 

2. Een bankverklaring waaruit de financiële draagkracht van de kandidaat uitbater(s) of de 
vertegenwoordiger(s) van de rechtspersoon blijkt 

 
3. Teneinde de technische bekwaamheid van de kandidaat uitbater(s) of de 

vertegenwoordiger(s) van de rechtspersoon na te gaan moet bij de kandidaatstelling worden 

gevoegd: 
 

a.  Een nota waaruit blijkt dat de kandidaat uitbater beschikt over voldoende ervaring 
met horeca - opdrachten in de zin zoals deze gevraagd worden in het bestek 

 

b. Met referenties toont de kandidaat uitbater aan dat hij reeds vergelijkbare opdrachten 
heeft verwezenlijkt 

 
4. Een visie nota opgemaakt over de uitbating. Daarin dienen minstens de volgende elementen 

te worden beschreven: het concept van de inrichting, eventueel voorziene werken, de 

bediening en het personeelsbestand, openingsuren (voorstel sluitingsdag), aankleding,.... 
 

Gedaan te ............................................................................................ 
 

De ............................................................................................ 
 

De inschrijver, 

 
 

Handtekening: ............................................................................................ 
 

Naam en voornaam: ............................................................................................ 

 
Functie: ............................................................................................ 

 
Belangrijke nota 

Er mag geen beroep worden aangetekend tegen mogelijke vormgebreken, fouten of leemten (artikel  
87 van het koninklijk besluit van 15 juli 2011). 
 
(1) Doorhalen wat niet van toepassing is 
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BIJLAGE B : INVENTARIS 

“CONCESSIE CAFETARIA STEUREN AMBACHT” 

Nr. Beschrijving Type Eenh. 

Hoev.  

maanden 

EHP. in 
cijfers excl. 

btw Totaal excl. btw 

 
Maandelijkse concessievergoeding GP St 108 

  

 

Startdatum concessie X X X Startdatum: 

 

Totaal excl. btw : 

 

Btw (21%) : 
 

Totaal incl. btw : 
 

De eenheidsprijzen dienen opgegeven te worden tot 2 cijfers na de komma. De producten hoeveelheid x eenheidsprijs dienen echter telkens op 2 cijfers na de komma 
afgerond te worden. 

Gezien, onderzocht en aangevuld met eenheidsprijzen, gedeeltelijke sommen en de totale som die gediend hebben tot het vaststellen van het bedrag van mijn 

inschrijving van heden, om gevoegd te worden bij mijn offerteformulier. 
 

Te .......................................... de ...................................................... Functie: ...................................................... 
 

 

 
Naam en voornaam: ............................................................................ Handtekening: 

 


