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I. INLEIDING EN SITUERING SPORTCOMPLEX 'HET VELD'  
 

1. Inleiding 
 
Voorliggend lastenboek geeft toelichting bij de procedure voor het toewijzen 

van de concessie voor de uitbating van de cafetaria van sportcomplex Het Veld, 
Schildebaan 22B , 2240 Zandhoven. Dit lastenboek wordt uitsluitend verstrekt 
onder de in het document vernoemde voorwaarden. Dit lastenboek is uitgege-

ven om de geïnteresseerde partijen de kans te geven een offerte in te dienen 
voor bovenvermelde opdracht. Alle informatie die dit lastenboek bevat, is ei-
gendom van het Autonoom Gemeentebedrijf Zandhoven en moet daarom 

steeds als vertrouwelijk worden behandeld. Deze informatie mag op geen enkel 
ogenblik verspreid worden zonder uitdrukkelijke toelating van de raad van be-
stuur.  

De raad van bestuur behoudt zich het recht voor om in de loop van de procedu-
re af te wijken van de bepalingen van dit lastenboek, zonder echter afbreuk te 
doen aan de toepassing van transparantie, objectiviteit en gelijke behandeling 

voor zover dit niet leidt tot concurrentievervalsing of discriminatie van de in-
schrijvers. Daartoe zullen de inschrijvers uitdrukkelijk gewezen worden op ge-
beurlijke afwijkingen, aanpassingen of aanvullingen.  

De inschrijvers worden er uitdrukkelijk op gewezen dat op onderhavige op-
dracht de Wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, evenals de uitvoe-
ringsbesluiten niet van toepassing zijn, daar het in casu niet gaat om een op-

dracht voor aanneming van werken, leveringen of diensten, maar wel om een 
concessie van diensten. 
 

Onderhavige opdracht valt evenmin onder toepassing van de Wet van 17 juni 
2016 betreffende de concessieovereenkomsten aangezien de waarde van de 

concessie het bedrag van 5.350.000 euro niet overschrijdt (art. 3 Wet 17 juni 
2016). De waarde van de concessie wordt geraamd op een bedrag van minder 
dan 5.350.000 euro. 

 
2. Situering 
 

Sportcomplex Het Veld is gelegen langsheen de Schildebaan 22B te 2240 Zand-
hoven. Het bevindt zich in een ruimere recreatieve zone. 
Naast de aantrekkingskracht van het complex zelf, zullen er ook nog buitenac-

tiviteiten zijn die mensen naar het sportcomplex 'Het Veld' brengen. Langs de 
terraszijde bevinden er zich 2 openlucht tennisterreinen, 2 openlucht padelter-
reinen, outdoor fitness en een kleine speeltuin. Vlak naast het complex is het 

clubhuis van de petanqueclub met indoor en outdoor petanquebanen. Aan de 
overzijde van het sportsite zijn de voetbalterreinen gelegen van voetbalclub K. 
Zandhoven SK.  

De locatie sluit eveneens aan op wandel- en fietspaden doorheen de groene 
Zandhovense omgeving. 
 

Het complex is duidelijk zichtbaar vanaf de Schildebaan en is 's avonds mooi en 
attractief verlicht. Aan de voorzijde en achterzijde van het gebouw ligt een rui-
me parking. 
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In het complex zijn volgende lokalen voorzien: 

 
Niveau -1: 

 

Benaming: Oppervlakte: 

- Sporthal 

- Zaal voor gevechtssporten 
- 2 squashboxen 
- Kleedkamers 

- Bergruimten (totaal) 
- Ontvangstlokaal zaalwachters + 

EHBO 
- Sanitair 

1.536,00 m² 

392,00 m² 
125,00 m² 
186,50 m² 

213,50 m² 
 

23,50 m² 

 

 
Niveau +1: 

 

Benaming: Oppervlakte: 

- Cafetaria 

- Keuken 
- Berging cafetaria 
- Buitenterras 

- Vergaderlokaal 
- Sanitair 

123,75 m² 

28,75 m² 
44,00 m² 
44,50 m² 

43,75 m² 

 
 
Niveau +2: 

 

Benaming: Oppervlakte: 

- Danszaal:  
- Berging meubels 
- Berging dansclub 

- Berging schuttersclub 
- Bureel 
- Personeelslokaal – refter 

- Sanitair 

452,00 m² 
15,25 m² 
23,00 m² 

23,25 m² 
55,00 m² 
26,00 m² 

 

De hier gevoerde procedure heeft enkel betrekking op de uitbating van de cafe-
taria. Hiervoor zal er een concessieovereenkomst afgesloten worden met de 
kandidaat die als beste weerhouden wordt door het AGB van Zandhoven, zijnde 

de concessieverlener. 
 
De cafetaria is gesitueerd op de eerste verdieping van het complex. Vanuit deze 

ruimte is er intern zicht op de sporthal en de vide. Het terras is op hetzelfde ni-
veau gesitueerd en biedt een zicht op de omliggende tennis-, padel- en petan-
queterreinen. 

 
De cafetaria is zowel vanuit het complex als van buiten bereikbaar (via een trap 
naar het terras). Voor de stockage van dranken en andere zaken is er achter de 

cafetaria een ruime berging voorzien. Via een lift kunnen alle benodigdheden 
tot op het eerste niveau gebracht worden. De cafetaria is uitgerust met een 
professionele keuken. Tevens is er een niet uitgeruste toog voorzien. De weer-

houden kandidaat dient te zorgen voor een tapinstallatie, spoelbakken, door-
geeffrigo's en andere toestellen die nodig zijn voor de exploitatie van een cafe-
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taria. De kosten verbonden aan het plaatsen van stoelen en tafels in de cafeta-

ria en op het terras zijn ten laste van de weerhouden kandidaat.  
 
Grondplan van de cafetaria: 

 

 
 

II. ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN 

 
Dit deel heeft betrekking op de regeling tot toewijzing tot de opdrachtnemer is 

aangesteld. 
 
1. Beschrijving van de opdracht 

 
Voorwerp van deze diensten: uitbating cafetaria sportcomplex 'Het Veld'.  
Deze overeenkomst heeft als voorwerp het verlenen van een concessie waarbij 

een aantal lokalen van sportcomplex 'Het Veld' ter beschikking worden gesteld 
aan een natuurlijk persoon of een rechtspersoon voor de uitbating van een 
horecazaak. 

 
Toelichting: 
Dit lastenkohier handelt over het ter beschikking stellen van een aantal lokalen 

in het gemeentelijk sportcomplex ’'Het Veld' voor het uitbaten van een horeca-
zaak. Het complex is gelegen te 2240 Zandhoven, Schildebaan nr. 22B. De ter 
beschikking gestelde lokalen omvatten een verbruikszaal, buitenterras, keuken 

en berging. 
 
De in concessie gegeven ruimten kunnen enkel gebruikt worden voor horeca-

activiteiten. 
 
Bezichtiging: 

Het goed is te bezichtigen na afspraak met een vertegenwoordiger van het ge-
meentebestuur, mevr. Goormans Christel (afdelingshoofd Vrije Tijd), tel. 

03/410.16.65 of via e-mail: sport@zandhoven.be.  

mailto:sport@zandhoven.be
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2. Identiteit van de opdrachtgever 

 
Het Autonoom Gemeentebedrijf Zandhoven 
Liersebaan 12 

2240 Zandhoven 
 
Het Autonoom Gemeentebedrijf Zandhoven wordt in deze procedure vertegen-

woordigd door het directiecomité. 
 
3. Inzage adres van de documenten 

 
Voorliggend dossier ligt ter inzage op volgend adres: 

Gemeentehuis Zandhoven 
Liersebaan 12 
2240  Zandhoven 

en dit tijdens de kantooruren. 
 
Inlichtingen in verband met dit bestek kunnen bekomen worden bij mevr. 

Goormans Christel (tel. 03/410 16 65).  Het dossier wordt op eenvoudig ver-
zoek toegezonden. 
 

4. Publicaties 
 
Onderliggend lastenboek werd goedgekeurd door de raad van bestuur op 19 ja-

nuari 2023. 
 
Deze opdracht werd vervolgens aangekondigd: 

• Op de website: www.zandhoven.be 
• Op de facebookpagina van de gemeente Zandhoven 
• Door publicatie in kranten 

 
5. Procedure 
 

De procedure betreft een openbare oproep tot mededinging. Deze concessie 
van openbare diensten zal mogen worden uitgevoerd door de inschrijver die de 
meest voordelige regelmatige offerte indient. Vervolgens zal de inhoud van zijn 

offerte op basis van de hieronder vermelde gunningscriteria beoordeeld wor-
den.  
Na het indienen van een eerste offerte heeft het directiecomité van het AGB 

Zandhoven de mogelijkheid om de inschrijvers om een voorstelling van hun of-
fertes te verzoeken.  
Tevens heeft het directiecomité de mogelijkheid om verdere onderhandelingen 

aan te knopen met één of meerdere inschrijvers. Het directiecomité is echter 
niet verplicht te onderhandelen en kan al op basis van een eerste offerte haar 
keuze maken. De inschrijvers worden er nogmaals op gewezen dat de regle-

mentering inzake Overheidsopdrachten niet van toepassing is. De overeen-
komst betreft immers een concessie van openbare diensten waarop de Wet van 
17 juni 2016 betreffende de concessieovereenkomsten ook niet van toepassing 

is. Onderhavige procedure gebeurt uiteraard wel met toepassing van de begin-
selen van behoorlijk bestuur, m.i.v. het transparantiebeginsel, de eerlijke me-
dedinging en de gelijkheid. 

 
 

http://www.zandhoven.be/


 

7 

 

6. Uitsluitingsgronden 

 
Volgende kandidaten kunnen uitgesloten worden in elk stadium van de proce-
dure: 

• De kandidaat die in staat van faillissement of van vereffening verkeert, die 
zijn werkzaamheden heeft gestaakt of die een gerechtelijk akkoord heeft 
bekomen, of die in een overeenstemmende toestand verkeert als gevolg van 

een gelijkaardige procedure die bestaat in de nationale wetgevingen en 
reglementeringen; 

• De kandidaat die aangifte heeft gedaan van zijn faillissement, voor wie een 

procedure van vereffening of gerechtelijk akkoord aanhangig is of die 
voorwerp is van een gelijkaardige procedure bestaande in de nationale 

wetgevingen of reglementeringen; 
• De kandidaat die, bij een vonnis dat in kracht van gewijsde is gegaan, 

veroordeeld is geweest voor een misdrijf dat zijn professionele integriteit 

aantast; 
• De kandidaat die bij zijn beroepsuitoefening een ernstige fout heeft begaan; 
• De kandidaat die niet voldaan heeft aan zijn verplichtingen inzake betaling 

van de bijdragen voor de sociale zekerheid; 
• De kandidaat die niet in orde is met de betaling van zijn belastingen 

overeenkomstig de Belgische wetgeving of die van zijn land waar hij 

gevestigd is; 
• De kandidaat die zich in ernstige mate heeft schuldig gemaakt aan het 

afleggen van valse verklaringen bij het verstrekken van inlichtingen. 

 
De kandidaat moet desgevraagd aantonen dat hij zich niet in één van deze ge-
vallen bevindt. 

 
7. Indienen van de offerte 
 

De offerte moet in het Nederlands opgemaakt worden. De offerte moet in een 
dubbele omslag gesloten zijn. Zowel de binnenste als de buitenste omslag dient 
de vermelding “OFFERTE CONCESSIE CAFETARIA SPORTCOMPLEX HET VELD” 

te dragen. De buitenste omslag moet geadresseerd zijn aan: 
Directiecomité AGB Zandhoven 
Liersebaan 12 

2240 Zandhoven 
 
De offerte moet het bestuur bereiken ten laatste op 20 maart 2023 hetzij bij 

aangetekend schrijven, hetzij door afgifte aan het onthaal van de gemeente 
Zandhoven op bovenvermeld adres (datum van poststempel of datum gegeven 
door onthaalmedewerker geldt als bewijs). De biedingen zullen worden geopend 

op 20 maart 2023 door een afvaardiging van het directiecomité van AGB Zand-
hoven. Er zal geen openbare zitting plaats vinden voor de opening van de bie-
dingen. 
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8. Gunningscriteria 

 
Bij de beoordeling van de inschrijvingen zal rekening gehouden worden met 
volgende criteria: 

• De voorgestelde concessievergoeding – 40 punten 
• Referenties/ervaring in de sector – 10 punten 
• Exploitatievoorstel – 40 punten 

• Businessplan – 10 punten 
 

a. De voorgestelde concessievergoeding – 40 punten 

 
De kandidaat-concessiehouder doet een voorstel van basisconcessievergoe-

ding, uitgedrukt in een bedrag in euro per maand, exclusief BTW. Dit is de 
basisconcessievergoeding. 
 

Een minimum van concessievergoeding van 1000 euro per maand wordt 
verwacht. 
 

Voor de beoordeling wordt de basisconcessievergoeding vergeleken volgens 
de formule: 
 

P = Pmax x Profferte/Prmax 
 
Pmax = maximale weging van het criterium 

Prmax = de hoogste offerte 
P = punten toegekend op het criterium 
Profferte = prijs van de offerte 

 
b. Referenties/ervaring in de sector – 10 punten 

 

Dit criterium zal beoordeeld worden op basis van het CV van de inschrijver. 
Indien twee of meer kandidaten zich gezamenlijk wensen in te schrijven, 
dient ieder van hen een CV over te maken. Indien de inschrijver een ven-

nootschap is, dient het bestuursorgaan zijn CV over te maken. 
 
Indien de inschrijver niet zelf de uitbating van de cafetaria op zich neemt, 

maar hiervoor een zelfstandige uitbater, een gerant of personeel aanstelt, 
dient de kandidaat ook van deze verantwoordelijke persoon het CV over te 
maken.  

 
c. Exploitatievoorstel – 40 punten  

 

In Zandhoven speelt de site van sportcomplex Het Veld een belangrijke rol 
wat betreft sport, ontspanning en ontmoeting. 
Het AGB vindt het dan ook prioriteit om erover te waken dat de exploitatie 

van de cafetaria in sportcomplex Het Veld gebeurt door een gemotiveerd 
concessiehouder met een duidelijke, aantrekkelijke en haalbare visie op de 
doelgroepen en die tevens rekening houdt met de verschillende doelgroepen 

en functies van de infrastructuur. 
 
 

 
 

 



 

9 

 

Het exploitatievoorstel zal beoordeeld worden op basis van een toelichting 

(max. 10 A4 bladzijden) waarin de inschrijver, zonder limitatief te zijn, on-
der andere volgende zaken toelicht: 
• Hoe ziet de inschrijver de uitbating van de cafetaria? 

• Hoe ziet de inschrijver de samenwerking met de verschillende 
verenigingen die binnen het sportcomplex activiteiten organiseren?  

• Op welke wijze ziet de inschrijver de mogelijkheid of mogelijkheden om 

aan de verenigingen die van het complex gebruik maken, een financiële 
return te geven?  

• Welke activiteiten denkt de inschrijver te zullen organiseren en op welke 

wijze denkt de uitbater zijn activiteiten te commercialiseren? 
• Voorstel van openingsuren, rekening houdend met de minimum 

openingsuren. De cafetaria moet minimaal geopend zijn en 
daadwerkelijk normaal uitgebaat worden tijdens de openingsuren van 
het sportcomplex en de daarbij horende activiteiten (schoolsportdagen, 

vakantie-activiteiten, wedstrijden, …) en dit tot tenminste 1 uur na het 
beëindigen van de laatste sportactiviteit. De concessionaris kan door de 
concessieverlener ook verplicht worden om cafetaria-activiteiten te 

verrichten op andere openingsuren dan hierboven vermeld. De cafetaria 
mag niet gesloten worden omwille van een wekelijkse rustdag en sluiting 
omwille van vakantie kan enkel mits overleg en goedkeuring van de 

concessieverlener. 
• Hoe kan de concessiehouder de exploitatie rendabel en aantrekkelijk 

maken? 

• Hoe ziet de inschrijver de inrichting van de cafetaria? 
 
Er worden reeds maximaal visualisaties, tekeningen, schetsen, … toege-

voegd aan het voorstel. 
 
Bij de beoordeling van dit criterium zal het AGB rekening houden met: 

• Kwaliteit van de voorgestelde exploitatie; 
• De haalbaarheid van de voorgestelde exploitatie; 
• Het voorstel van openingsuren; 

• Sterke punten en troeven waarmee de exploitatie zal uitpakken; 
• De doelgroepen die worden bereikt met het exploitatiemodel; 
• De wijze waarop de kandidaat georganiseerd is en garant kan staan voor 

een continue exploitatie; 
 
De quotering gebeurt kwalitatief met opeenvolgend slecht, voldoende, 

goed, zeer goed en uitstekend als criteria. 
Aan elk criterium wordt een puntenwaarde gekoppeld: 
• Uitstekend = 30 punten 

• Zeer goed = quotering tussen 25 en 29 punten 
• Goed = quotering tussen 20 en 24 punten 
• Voldoende = quotering tussen 15 en 19 punten 

• Slecht = minder dan 15 punten 
 

Voorstellen met quotering “slecht” komen niet in aanmerking voor toewij-

zing. 
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d. Businessplan – 10 punten 

 
De inschrijver voegt bij zijn offerte een nota waarin deze zijn plan van aan-
pak en visie met betrekking tot de exploitatie verduidelijkt (max. 5 A4 pagi-

na’s). 
 
In dit gedetailleerd businessplan verwacht het AGB minimum: 

• Overzicht van de te verwachten inkomsten en uitgaven tijdens de 
exploitatie; 

• De investeringen voor de aanvang van de concessie en de wijze waarop 

ze boekhoudkundig verwerkt worden; 
• De geplande investeringen tijdens de concessie; 

• De wijze van financiering van de investeringen; 
• De inschrijver voegt een drankenkaart en een kaart met gerechten 

(snacks, maaltijden, …) toe die zullen geserveerd worden in de cafetaria, 

met vermelding van de prijzen; 
• De wijze van omgaan met risicofacturen gedurende de concessie; 
 

Bij de beoordeling van dit criterium zal het AGB rekening houden met: 
• Onderbouw van het businessplan; 
• De risicofactoren waarmee is rekening gehouden in het financieel plan; 

• De opgestelde financiële zekerheden; 
• De mate waarin een financiële instelling het businessplan reeds kan on-

derschrijven; 

 
De quotering gebeurt kwalitatief met opeenvolgend slecht, voldoende, 
goed, zeer goed en uitstekend als criteria. 

Aan elk criterium wordt een puntenwaarde gekoppeld: 
• Uitstekend = 30 punten 
• Zeer goed = quotering tussen 25 en 29 punten 

• Goed = quotering tussen 20 en 24 punten 
• Voldoende = quotering tussen 15 en 19 punten 
• Slecht = minder dan 15 punten 

 
Voorstellen met quotering “slecht” komen niet in aanmerking voor toewij-
zing. 

 
9. Vorm en inhoud van de offerte 

 

De inschrijver maakt zijn offerte op aan de hand van het bij dit bestek beho-
rende offerteformulier. Indien hij deze op andere documenten maakt dan op 
het voorziene formulier moet de inschrijver op ieder van deze documenten ver-

klaren dat het document conform het bijgevoegde model is. 
 
De documenten worden door de inschrijver of zijn gemachtigde ondertekend. 

 
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. 
 

Het offerteformulier moet vergezeld zijn van volgende stukken: 
• De bijgevoegde identificatiefiche (bijlage 1). 

• Het bijgevoegde in te vullen offerteformulier (bijlage 2). 
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• Een attest dat uitgereikt werd door de bevoegde overheid en waarin 

bevestigd wordt dat de inschrijver voldaan heeft aan de verplichtingen 
inzake betaling van zijn belastingen overeenkomstig de Belgische wetgeving 
of die van het land waar hij gevestigd is (in België betreft dit attest 276C2).  

• Een recent uittreksel uit het strafregister (maximaal 3 maanden oud). 
Indien de inschrijver een rechtspersoon is, wordt een uittreksel voorgelegd 
in hoofde van de afgevaardigd bestuurder van deze rechtspersoon en in 

hoofde van de persoon die wordt aangesteld als exploitant. De identiteit van 
beide personen dient te worden aangegeven. Het uittreksel mag niet ouder 
zijn dan drie maanden. Als daarop een ongunstige vermelding voorkomt, 

mag de kandidaat daarover een schriftelijke toelichting voorleggen. Het 
schepencollege oordeelt of de kandidaat wordt toegelaten tot de procedure.  

• Een attest dat uitgereikt werd door de bevoegde overheid en waarin 
bevestigd wordt dat de inschrijver voldaan heeft aan zijn verplichtingen 
inzake betaling van de bijdragen voor de sociale zekerheid overeenkomstig 

de Belgische wetgeving of die van het land waar hij gevestigd is.  
• Het curriculum vitae (CV) en eventuele referenties van de inschrijver(s) 

waaruit de professionele ervaring van de kandidaat blijkt.  

Indien men als vennootschap inschrijft: het CV van het bestuursorgaan 
en/of van de kandidaat gerant/uitbater (max.1 blz. A4). Voor de referenties 
duidelijk contactpersoon en telefoonnummer vermelden. 

Een nota betreffende de visie van de inschrijver omtrent de exploitatie van 
de cafetaria (zie ook punt 3 van de beoordelingscriteria), (max. twee blz. 
A4, eventueel aangevuld met een schets van inrichting). 

• Een nota waarin de mogelijkheden van een financiële return ten gunste van 
de verenigingen die van het sportcomplex gebruik maken, wordt 
beschreven. 

• Een dranken- en spijzenkaart met prijszetting.  
• Een  ontwerp van realistisch bedrijfsplan waaruit de financiële haalbaarheid 

van het project blijkt. 

• De inschrijver dient zijn solvabiliteit aan te tonen. 
• Een attest NBB (Nationale Bank België). 
 

De gevraagde zaken dienen zo volledig, doch beknopt, mogelijk te zijn. Het di-
rectiecomité van AGB Zandhoven moet op basis van de antwoorden een goed 
inzicht krijgen in het voorstel en moet op basis hiervan kunnen beoordelen. Na 

de indieningsdatum zal de inschrijver geen bijkomende verantwoordingsstukken 
meer kunnen voorleggen, tenzij het directiecomité de inschrijver zelf om bijko-
mende informatie vraagt ter verduidelijking van de ingediende documenten. Dit 

kan enkel ter verduidelijking zijn en deze bijkomende informatie kan geen wij-
zigingen aan de inschrijving met zich meebrengen. 
 

Iedere pagina van uw inschrijvingsbundel dient geparafeerd te worden en on-
dertekend waar nodig. 
 

Reactie en antwoorden zullen door het directiecomité van AGB Zandhoven met 
de nodige discretie behandeld worden. 
 

10. Intrekking van inschrijvingen – overheidsopdrachten 
 
De intrekking van een inschrijving is uitsluitend geldig indien zij duidelijk en 

ondubbelzinnig «intrekking» vermeldt; dit moet gebeuren bij aangetekend 
schrijven en ten laatste betekend worden, de laatste werkdag voor de opening. 

Hetzelfde geldt voor elke verklaring tot wijziging van de inschrijving. 



 

12 

 

11. Bevoegde rechtbanken overheidsopdrachten 

 
In geval van geschillen of betwistingen zullen de rechtbanken van het arrondis-
sement Antwerpen bevoegd zijn om deze geschillen of betwistingen te beslech-

ten.   
 
12. Taalgebruik 

 
Alle documenten, teksten en briefwisseling betreffende deze procedure worden 
uitsluitend in het Nederlands opgesteld. Ook alle mondelinge communicatie zal 

uitsluitend in het Nederlands verlopen. 
 

13.  Keuze van de offerte 
 
Het directiecomité van AGB Zandhoven kiest de offerte die het voordeligst lijkt 

rekening houdend met de beoordelingscriteria. De offerte die de meest gunstige 
beoordeling behaalt (hoogst aantal punten) voor alle gunningscriteria samen, 
zal als eerste gerangschikt worden.  

 
Indien een offerte onvoldoende informatie bevat en het bijgevolg quasi onmo-
gelijk wordt de offerte grondig te evalueren, kan deze offerte uitgesloten wor-

den.  
 
Deze procedure stelt een mogelijke concessieovereenkomst in het vooruitzicht, 

maar houdt geen toezegging of verplichting in hoofde van het directiecomité 
AGB Zandhoven. Mits afdoende motivering behoudt het directiecomité zich het 
recht voor om af te zien van toewijzing. 

 
De toewijzing van de concessie zal aan de belanghebbende per aangetekende 
brief ter kennis gebracht worden. De kandidaten die niet in aanmerking komen, 

zullen schriftelijk op de hoogte gebracht worden. 
 
 

 

III. CONTRACTUELE BEPALINGEN 

 
Dit tweede deel regelt de procedure die betrekking heeft op de uitvoering van 
de opdracht.  

 
1. Waarborg 
 

Als waarborg voor de concessieovereenkomst wordt vanwege de concessionaris 
een bankwaarborg gevraagd van driemaal de concessievergoeding. Deze 
bankwaarborg moet binnen de maand na de ondertekening van de 

concessieovereenkomst afgeleverd worden ten gunsten van de 
concessieverlener. 
De concessionaris dient de concessieverlener het bewijs hiervan voor te leggen 

binnen de maand na de ondertekening van de concessieovereenkomst. 
 
Indien de concessionaris de waarborg niet gesteld heeft of het bewijs niet 

geleverd heeft binnen de vermelde termijnen, kan de concessieverlener de 
concessie eenzijdig verbreken, onverminderd het recht van de 
concessieverlener schadevergoeding te vorderen voor het verlies dat hij uit dien 

hoofde zou geleden hebben. 
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De waarborg wordt pas vrijgegeven na het beëindigen van de overeenkomst 

indien vastgesteld wordt dat de concessionaris alle verplichtingen is 
nagekomen. De waarborg mag maximaal drie maanden na het eind van de 
overeenkomst door de concessieverlener ingehouden worden. De waarborg 

wordt in één keer vrijgegeven. 
 
In geval van voortijdige verlating of eenzijdige opzegging van de concessie door 

de concessionaris kan de waarborg volledig in beslag genomen worden door de 
concessieverlener. 
 

De voorgelegde waarborg moet de onherroepelijke borg inhouden voor de duur 
van de concessie en voor alle verplichtingen van de concessionaris.  

 
2. Prijsherzieningen 
 

De bedragen zullen jaarlijks worden aangepast aan de schommeling van de 
consumptieprijzen. 
De aanpassingen aan het indexcijfer gebeuren automatisch en van rechtswege. 

De aanpassing geschiedt jaarlijks per 1 januari en dit volgens de formule:  
 
basisvergoeding in euro x nieuw indexcijfer  

------------------------------------------------ = nieuwe concessievergoeding 
aanvangsindexcijfer 
 

Het nieuw indexcijfer is het indexcijfer van de maand voorafgaand aan de aan-
passing. 

Het aanvangsindexcijfer is het indexcijfer van de maand voorafgaand aan de 
maand waarin de overeenkomst in werking treedt. 

 
3. Looptijd 

 
De concessie wordt toegestaan voor een termijn van vijf jaar, termijn die 
aanvangt op 1 juli 2023 en eindigt van rechtswege op 30 juni 2028. Indien de 

concessionaris/uitbater, om welke reden ook, niet kan aanvangen op 1 juli 
2023, kan de concessieverlener hiervoor niet verantwoordelijk gesteld worden. 
De aanvangsdatum wordt dan na gemeen overleg en akkoord tussen beide 

partijen vastgesteld. 
 
Bij het verstrijken van de volledige concessietermijn zal de concessie van 

rechtswege, zonder voorgaande opzeg eindigen. Er kan geen sprake zijn van 
enige stilzwijgende verlenging voor onbepaalde duur.  
 

De concessie van vijf jaar wordt verdeeld in vijf exploitatiejaren. Elk jaar begint 
op 1 juli of op de datum die na gemeen overleg en akkoord tussen beide 
partijen werd vastgesteld. 

 
De concessionaris kan de overeenkomst ook beëindigen op de laatste dag van 
het derde exploitatiejaar, op voorwaarde dat deze opzegging van de concessie 

door de concessionaris aan de concessieverlener betekend wordt ten laatste op 
de laatste dag van het tweede exploitatiejaar. De juiste datum van opzegging 
door de concessionaris wordt vastgesteld door de datum van afgifte op de post 

van de aangetekende opzeggingsbrief. 
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Indien de concessionaris, om welke reden ook, voor het verstrijken van de 

termijn van 5 jaar, een einde aan de concessie stelt, kan de concessieverlener 
een vergoeding eisen van vier maanden actuele concessievergoeding. Van deze 
mogelijkheid tot opzeg kan geen gebruik gemaakt worden gedurende de eerste 

drie jaren van de concessie. De opzegging moet gebeuren met een 
aangetekende brief en er zal een opzegperiode gelden van minimum zes 
maanden. 

 
Indien de overeenkomst verbroken wordt na het derde jaar, kan de concessie-
verlener voor de aanduiding van een nieuwe concessionaris vrij onderhandelen 

met de andere kandidaten die aan deze prijsvraag deelgenomen hebben. 
 

De concessieverlener heeft steeds het recht eenzijdig, van rechtswege en zon-
der dat enige opzeg of schadeloosstelling vereist is, deze overeenkomst per 
aangetekend schrijven met onmiddellijke ingang te verbreken:  

1. indien het openbaar belang dit zou eisen;  

2. ingeval van faillissement of ontbinding van de zaak van de 

concessionaris; 

3. indien de concessionaris in grove mate tekort komt aan zijn 

verplichtingen; 

4. ingeval van vastgesteld bedrog of valse verklaringen. 

 
Worden inzonderheid beschouwd als grove tekortkomingen: 

− slecht onderhoud van de infrastructuur;  

− nalatigheid in de uitbating; 
− het schenden van de bepalingen van de overeenkomst waaraan niet 

verholpen is binnen de afgesproken periode na een aanmaning hiertoe 

bij aangetekend schrijven. 
 

Deze opsomming is niet limitatief. 

 
 
Na verloop van de concessieperiode van vijf jaar kan tussen de partijen een 

nieuwe overeenkomst worden afgesloten volgens de bepalingen van dit contract 
voor maximum dezelfde periode van vijf jaar. Stilzwijgende 
concessievernieuwing kan niet worden vermoed. Indien de concessionaris van 

deze mogelijkheid gebruik wenst te maken is hij verplicht hiervoor ten minste 
negen maanden voor het verstrijken van de lopende concessieperiode bij de 
concessieverlener een aanvraag bij aangetekende brief in te dienen. In geval 

van akkoord tussen de partijen zal een nieuwe concessie worden aangegaan. 
De termijnen ervan zullen worden overeengekomen. Indien over de verlenging 
uiterlijk zes maanden voor het verstrijken van de concessie geen overeenkomst 

wordt bereikt, zal een nieuwe concessiebieding worden uitgeschreven.  
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IDENTIFICATIEFICHE 
1 fiche per persoon 

 
 

Privépersoon 
 

Naam inschrijver:   ……………………………………………………………………………………… 

Adres:    ……………………………………………………………………………………… 

    ……………………………………………………………………………………… 

Telefoon:   ……………………………………………………………………………………… 

E-mail:   ……………………………………………………………………………………… 

BTW-nummer (optioneel): ……………………………………………………………………………………… 

 
OF 
 

Vennootschap 
 

Naam vennootschap: ……………………………………………………………………………………… 

Adres:    ……………………………………………………………………………………… 

    ……………………………………………………………………………………… 

BTW-nummer:  ……………………………………………………………………………………… 

Vertegenwoordigd door: ……………………………………………………………………………………… 

Adres (enkel indien verschillend van bovenstaand adres): 

    ………………………………………………………………………………………

    ……………………………………………………………………………………… 

Telefoon:    ……………………………………………………………………………………… 

E-mail:   ……………………………………………………………………………………… 

 

 
 
 

 
Datum: …………………………..      Handtekening 
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OFFERTEFORMULIER 

Concessie cafetaria sportcomplex Het Veld 
 
 

De ondergetekende (naam en voornaam) 

…………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Hoedanigheid of beroep: ……………………………………………………………………………………… 

Nationaliteit:   ……………………………………………………………………………………… 

Woonplaats: 

 Land:   ……………………………………………………………………………………… 

 Gemeente:  ……………………………………………………………………………………… 

 Straat + nummer: ……………………………………………………………………………………… 

 
OFWEL 
 

De vennootschap (handelsnaam of benaming, rechtsvorm, zetel):   

…………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
Verbindt zich tot de uitvoering, overeenkomstig de bepalingen en voorwaarden 
van het bestek nr. 2023/01, tot het in concessie nemen van de cafetaria van 

sportcomplex Het Veld 
 

Tegen een maandelijkse concessievergoeding van 

(in cijfers): ……………………………………………………………………………………… (BTW excl.) 

(in letters): ……………………………………………………………………………………… (BTW excl.) 

 
En voegt ingesloten alle stukken die volgens punt 8 en 9 van de administratieve 

bepalingen gevraagd worden. 
 
 

Opgemaakt te ……………………………………….., op datum van ……………………………………. 
 

De inschrijver: 

Naam: ……………………………………………………………………………………… 

Adres: ……………………………………………………………………………………… 

 
 

 
 
         Handtekening 


