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Inlichtingen i.v.m. dit bestek kunnen verkregen worden bij: 
Naam: Stad Nieuwpoort 
Adres: Marktplein 7 te 8620 Nieuwpoort 

Contactpersoon: Mevrouw Shana Poley 
Telefoon: 058 22 44 29 

E-mail: Shana.Poley@nieuwpoort.be   
 

mailto:Shana.Poley@nieuwpoort.be
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I. Administratieve bepalingen 

I.1 Beschrijving van de opdracht 
 
Voorwerp: Concessie voor de tijdelijke uitbating van een High Tea Tree House. 
 

Toelichting: De Stad Nieuwpoort organiseert tijdens de kerstperiode een kerstmarkt met een heuse 
ijspiste, enkele chalets en elke dag live animatie. Naast het gebeuren in openlucht op het Marktplein 
voorziet de stad ook een gedecoreerde stadshalle die wordt ingericht als tea house met een knipoog 

naar zilt en zoet. 
 

Opdracht:  De stad Nieuwpoort voorziet voor de periode van 13/12 tem 03/01/21 een sfeervol 
gedecoreerde benedenzaal van de stadshalle. De bovenzaal van de stadshalle wordt ook ter 
beschikking gesteld, maar zal niet gedecoreerd zijn. 

 
Plaats van dienstverlening: Stadshalle Marktplein Nieuwpoort 
 

I.2 Identiteit van de aanbesteder 
 

Stad Nieuwpoort 
Marktplein 7 
8620 Nieuwpoort 

 

I.3 Procedure 
 

De  procedure bestaat uit twee fasen. 
 
In de 1ste fase (selectie) worden de kandidaten uitgenodigd om een offerte in te dienen. 
Uiterste datum om in te dienen maandag 20 juli 2020 om 11uur in de raadzaal van het 
stadhuis. 
 
De kandidaten dienen omstandige verslagen over te maken met betrekking tot de selectiecriteria. 
 

1. Inrichting en animatie kinderzone. 

De inschrijver voegt bij zijn offerte de keuze en afbeelding van de gekozen zitelementen en 
tafels (80 zitplaatsen). 
De inschrijver voegt bij zijn offerte een inplantingsplan van de benedenzaal met gekozen 
zitelementen en tafels van het High Tea Tree house. 
De inschrijver voegt een moodboard van de kinderanimatiezone voor de bovenzaal toe en een 
ontwerp van het animatieprogramma van de kinderzone volgens het opgegeven uurrooster. 

 
 

2. Aanbod dranken/snack. 

De inschrijver dient een ontwerp (zowel layout, inhoud en prijzen) van een afgewerkte drank-

/menukaart dat past binnen de look en feel van het High Tea Tree House bij de offerte te 
voegen. De drank/menukaart wordt voorgesteld met daarop de dranken/snacks die worden 

aangeboden alsook een indicatie van de prijs per consumptie. Men voorziet o.a. een aanbod 
aan alcoholvrije bieren en mocktails. (min. 2 soorten alcoholvrij bier). Voor de snacks wordt 
een assortiment gevraagd van hartige en zoete gerechten die in tapas/kleinere porties 
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geserveerd worden. Bij de keuze aan dranken en snacks speelt het aanbod en gebruik van  
lokale producten/ingrediënten een belangrijke rol.  
 

3. Referenties – horecaervaring. 

- Een lijst van referenties en eventueel alle stukken aan de hand waarvan de inschrijver zijn 
vakkennis, bekwaamheid en solvabiliteit meent te kunnen staven. 

- Een CV indienen met opleiding, ervaring en referenties in de horeca/ evenementensector 
met een minimum aan ervaring van 3 jaar. 

- Aantonen dat men kennis en ervaring heeft in de hospitality. 

- Aantonen dat men ervaring heeft met het aansturen van personeel. 
- Een kopie van inschrijving in de Kruispuntbank van ondernemingen en in voorkomend geval 

het bewijs dat de inschrijver ingeschreven is in het beroepsregister in overeenstemming met 

de wettelijke voorschriften. 
- De visie op de exploitatie van een High Tea Tree House die afgestemd is op een toeristisch, 

lokaal en internationaal publiek. 

- De concessiehouder is verantwoordelijk voor het inzetten van voldoende personeel zodat de 
organisatie kwalitatief en ordelijk verloopt. 

 

 
In de 2de fase zullen de kandidaten die weerhouden werden na de selectieprocedure 
(waarbij de inschrijvingen worden getoetst aan de selectiecriteria door de jury) op 14 
augustus 2020 om 11 uur uitgenodigd worden in de raadzaal van het stadhuis om deel te 
nemen aan de bieding tot het bekomen van de concessie. Het opbod zal starten vanaf 
2.500,00 EUR te verhogen met 250,00 EUR per bod.   
De opdracht zal toegekend worden aan de hoogste bieder. 
 

 
 

I.4 Vorm en inhoud van de offerte 
 
De inschrijver maakt zijn offerte op in het Nederlands en vult de inventaris 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. 
 

Prijzen moeten steeds opgegeven worden in euro. 
 
 

I.5 Indienen van de offerte 
 

De offerte opgesteld op papier wordt in een definitief gesloten envelop gestoken waarop het volgende 
wordt vermeld: de datum van de openingszitting en het besteknummer (DE/SP/2020/03: 
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“Overeenkomst voor de tijdelijke uitbating van een High Tea Tree House”). Ze wordt via een 
postdienst verzonden of door een drager afgegeven, tegen uiterlijk 20 juli 2020 om 11uur. 
 

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: 
 

Stad Nieuwpoort 
Markplein 7 
8620 Nieuwpoort 

 
De drager overhandigt de offerte aan de heer Christoph Declerck of deponeert ze in de brievenbus op 
het bovenstaande adres. 

 

I.6 Opening van de offertes 
 
Er is geen publieke opening van de offertes. 
 

I.7 Verbintenistermijn 
 
De termijn gedurende dewelke de inschrijver door zijn offerte gebonden blijft, bedraagt 90 

kalenderdagen, te rekenen vanaf de limietdatum voor ontvangst van de offertes. 
 

I.8 Varianten 
 
Vrije varianten worden niet toegelaten. 

Er zijn geen vereiste of toegestane varianten voorzien. 
 

I.9 Opties 
 
Er zijn geen vereiste of toegestane opties voorzien. 

Vrije opties worden niet toegelaten. 
 

I.10 Keuze van offerte 
 
De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die op de biedingszitting het hoogste bod uitbrengt. 

 
Door de indiening van zijn offerte aanvaardt de inschrijver al de clausules van het lastenboek en 
verzaakt hij aan alle andere voorwaarden. Voor zover tijdens het onderzoek van de offerte door de 

concessieverlenende overheid wordt vastgesteld dat er door de inschrijver voorwaarden zijn gevoegd 
waardoor het onduidelijk is of de inschrijver zonder voorbehoud akkoord gaat met de voorwaarden 
van het lastenboek, behoudt de aanbestedende overheid zich het recht voor om de offerte als 

substantieel onregelmatig af te wijzen. 
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II. Contractuele bepalingen 
 

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

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

 
Naam: Stad Nieuwpoort 

Adres: Marktplein 7 te 8620 Nieuwpoort 
Contactpersoon: Mevrouw Shana Poley 
Telefoon: 058 22 44 29 

E-mail: Shana.Poley@nieuwpoort.be   
 

II.2 Onderaannemers 
 
De inschrijver kan zich niet beroepen op de draagkracht van onderaannemers of andere entiteiten.  

 

II.3 Verzekeringen 
 

De opdrachtnemer sluit de verzekeringen die zijn aansprakelijkheid inzake arbeidsongevallen dekken, 
een brandpolis alsook zijn burgerlijke aansprakelijkheid ten aanzien van derden bij de uitvoering van 
de opdracht, een verzekering objectieve aansprakelijkheid brand en ontploffing. 

 
 Op elk ogenblik tijdens de uitvoering van de opdracht legt de opdrachtnemer dit attest voor. 
 

mailto:Shana.Poley@nieuwpoort.be


 

7 
 

II.4 Borgtocht 
 

Er wordt een borgtocht van 2.500,00 EUR gevraagd. 
 

II.5 Prijs  
 
Prijs per opbod, de minimale inschrijvingsprijs voor het bekomen van de concessie bedraagt 2.500,00 
EUR, te verhogen met 250,00 EUR per bod. 

 

II.6 Looptijd 
 
Voorziene begindatum van de diensten: 13 december 2020 om 11.00u. 
Voorziene einddatum van de diensten: 3 januari 2021 om 19.00u. 

 

II.7 Betalingstermijn 
 
De betaling van de concessie dient te gebeuren voor 30 november 2020.  
 

 

II.8 Waarborgtermijn 
 

Voor deze opdracht is geen waarborgtermijn van toepassing. 
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II.9 Loon verschuldigd aan werknemers 
 

Wanneer de opdrachtnemer of onderaannemer het in artikel 49/1, derde lid van het Sociaal 
Strafwetboek bedoelde afschrift ontvangt van kennisgeving waarmee hij ervan in kennis wordt gesteld 
dat hij een zwaarwichtige inbreuk heeft begaan op de verplichting zijn werknemers tijdig het loon te 

betalen waarop deze recht hebben, onthoudt hij zich ervan, met onmiddellijke ingang, de plaats van 
uitvoering van de opdracht nog verder te betreden of nog verder uitvoering aan de opdracht te geven, 
en wel tot hij het bewijs voorlegt aan de aanbestedende instantie dat de betrokken werknemers 

integraal zijn uitbetaald. 
 
Hetzelfde geldt wanneer de voormelde opdrachtnemer of onderaannemer ervan in kennis wordt 

gesteld: 
- ofwel, naargelang het geval, door de opdrachtnemer of de aanbestedende instantie, dat hij de in 
artikel 49/1, eerste lid, van het Sociaal Strafwetboek bedoelde kennisgeving heeft ontvangen die 

betrekking heeft op deze opdrachtnemer of onderaannemer; 
- ofwel door middel van de in artikel 35/4 van de wet van 12 april 1965 betreffende de bescherming 

van het loon der werknemers bedoelde aanplakking. 
 
De opdrachtnemer of onderaannemer is er bovendien toe gehouden een clausule op te nemen in de 

onderaannemingsovereenkomst die hij desgevallend zou sluiten, op grond waarvan: 
1° de onderaannemer er zich van onthoudt de plaats van uitvoering van de opdracht nog verder te 
betreden of nog verder uitvoering aan de opdracht te geven, indien uit een in uitvoering van artikel 

49/1 van het Sociaal Strafwetboek opgestelde kennisgeving blijkt dat deze onderaannemer op 
zwaarwichtige wijze tekortschiet in zijn verplichting het aan zijn werknemers verschuldigde loon tijdig 
uit te betalen; 

2° de niet-naleving van de onder 1° gestelde verplichting aanzien wordt als een ernstige tekortkoming 
in hoofde van de onderaannemer, ingevolge waarvan de opdrachtnemer is gemachtigd de 
overeenkomst te verbreken; 

3° de onderaannemer ertoe is gehouden een soortgelijke clausule als onder 1° en 2° op te nemen in 
de onderaannemingsovereenkomsten en ervoor te zorgen dat dergelijke clausules ook in de verder 
onderaannemingsovereenkomsten worden opgenomen. 
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III. Concessieleidraad  
 

III.1 Voorwerp van de concessie 
 
De concessie van een tijdelijke horeca uitbating in de benedenzaal van de stadshalle (Marktplein)  

 
De bepalingen van de concessieovereenkomst zijn niet onderhandelbaar. 
 

Opgelet:  
- de reglementering inzake overheidsopdrachten is NIET van toepassing op onderhavige 

concessie. Onderhavige procedure wordt wel gevoerd met toepassing van de beginselen van 
behoorlijk bestuur, transparantie, eerlijke mededinging en gelijkheid.  

- De reglementering inzake handelshuur is NIET van toepassing op onderhavige concessie. Het 

betreft immers geen handelshuurovereenkomst. 
 

III.2 Beschrijving van de opdracht 
 
Beschrijving van de opdracht: 

Stad Nieuwpoort organiseert tijdens de kerstperiode een kerstmarkt met een heuse ijspiste, enkele 

chalets en elke dag live animatie. Naast het gebeuren in openlucht op het Marktplein voorziet de stad 

ook een gedecoreerde stadshalle die wordt ingericht als tea house met een knipoog naar zilt en zoet. 

Opdracht:  

De stad Nieuwpoort voorziet voor de periode van 13/12 tem 03/01/21 een sfeervol gedecoreerde 

benedenzaal van de stadshalle. De bovenzaal van de stadshalle wordt ook ter beschikking gesteld, 

maar zal niet gedecoreerd zijn. 

 
De volgende zaken worden voorzien door de stad: 
 

- Gratis gebruik van de beneden- en bovenzaal van de stadshalle. 
- Een volledig gedecoreerde benedenzaal van de stadshalle. 
- Gratis gebruik van water en elektriciteit in de stadshalle. 
- Gratis ophalen van het afval en ter beschikking stellen van afvalcontainers. 
- Toiletten kunnen in de stadshalle gebruikt worden. 

- Bekendmaking / promotie voor het high tea tree house wordt opgenomen door stad 
Nieuwpoort (dienst toerisme en communicatie). 

- Sfeerverlichting in de stadshalle beneden. 
- Kerstbomen voor de bovenzaal stadshalle (niet gedecoreerd, wel verlichting). 

 
 

De volgende zaken dient de concessiehouder ZELF te voorzien (ten laste van de 
concessiehouder): 
 

- Bar. 
- Keukenbenodigdheden + gekeurde toestellen. 
- Passende zitelementen + bijpassende tafels voor 80 personen. 
- De concessie is vrij van brouwer. 

- Keuring elektriciteit. 
- Brandveiligheid. 
- Risicoanalyse. 
- Nodige verzekeringen (BA, brandpolis,……). 
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- Invulling+ decoratie kinderanimatiezone bovenzaal volgens voorgestelde uren en wisselende 
liveanimatie. 

- De uitbater is verantwoordelijk voor goed gebruik van meubilair. 

- Opkuis en dagelijks onderhoud Stadshalle. 
- Sorteren van afval (glas, PMD, restafval in de ter beschikking gestelde afvalcontainers). 
- Professionele security op oudejaarsavond. 
- Deze lijst is niet limitatief,….……….. 

 
De volgende openingsuren dienen gerespecteerd te worden: 
  
- High tea treehouse: 13/12/20 tot en met 03/01/21 telkens van 11.00u – 18.00u 
- Kinderanimatiezone: 18/12/20 tot en met 03/01/21 telkens van 14.00u – 17.00u  

 
Meer duiding omtrent de opdracht voor de concessiehouder: 

De inschrijver levert en installeert passende zitelementen en bijpassende tafels voor 80 personen in 

de benedenzaal van de stadshalle. 

De inschrijver installeert een bar en de nodige keukenelementen voor de uitbating van het High Tea 

Treehouse in de benedenzaal. 

De inschrijver voorziet in de bovenzaal van de stadshalle een kinderanimatiezone in kerstsfeer die 

past bij de geïnstalleerde decorelementen van de benedenzaal en waar de kinderen tussen 2,5 en 12 

jaar geboeid en educatief verantwoord geanimeerd worden. De inschrijver voorziet 1 toezichter voor 

de kinderzone. De animatie is afwisselend gedurende de openingsperiode 18/12 en 3/01/2021. De 

animatie wordt grotendeels gratis aangeboden aan de bezoekers op uitzondering van eventueel 

workshops waarbij materiaal wordt verwerkt en meegegeven met bezoekers. Voor dit type animatie 

kan een beperkte deelnameprijs gevraagd worden. 

Stad Nieuwpoort voorziet voor het concept en inrichting van het Higt Tea Tree House een sfeervol 

ingerichte benedenzaal van de stadshalle door het gerenommeerde decobedrijf Goodwill. 
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De volgende selectiecriteria zijn van toepassing: 
 

o Aanbod dranken/snack. 

De inschrijver dient een ontwerp (zowel layout, inhoud en prijzen) van een afgewerkte drank-
/menukaart dat past binnen de look en feel van het High Tea Tree House bij de offerte te 
voegen. De drank/menukaart wordt voorgesteld met daarop de dranken/snacks die worden 
aangeboden alsook een indicatie van de prijs per consumptie. Men voorziet o.a. een aanbod 
aan alcoholvrije bieren en mocktails. (min. 2 soorten alcoholvrij bier). Voor de snacks wordt 
een assortiment gevraagd van hartige en zoete gerechten die in tapas/kleinere porties 
geserveerd worden. Bij de keuze aan dranken en snacks speelt het aanbod en gebruik van  
lokale producten/ingrediënten een belangrijke rol. 
 

 
Voorbeeld voor ontwerp menu-drankkaart 

  
 

o Inrichting en animatie kinderzone 

De inschrijver voegt bij zijn offerte de keuze en afbeelding van de gekozen zitelementen en 
tafels (80 zitplaatsen). 
De inschrijver voegt bij zijn offerte een inplantingsplan van de benedenzaal met gekozen 
zitelementen en tafels van het High Tea Tree house. 
De inschrijver voegt een moodboard van de kinderanimatiezone voor de bovenzaal toe en een 
ontwerp van het animatieprogramma van de kinderzone volgens het opgegeven uurrooster. 
 

o Referenties – horecaervaring. 

- Een lijst van referenties en eventueel alle stukken aan de hand waarvan de inschrijver zijn 
vakkennis, bekwaamheid en solvabiliteit meent te kunnen staven. 
- Een CV indienen met opleiding, ervaring en referenties in de horeca/ evenementensector 
met een minimum aan ervaring van 3 jaar. 
- Aantonen dat men kennis en ervaring heeft in de hospitality. 
- Aantonen dat men ervaring heeft met het aansturen van personeel. 
- Een kopie van inschrijving in de Kruispuntbank van ondernemingen en in voorkomend geval 
het bewijs dat de inschrijver ingeschreven is in het beroepsregister in overeenstemming met 
de wettelijke voorschriften. 
- De visie op de exploitatie van een high tea tree house die afgestemd is op een toeristisch, 
lokaal en internationaal publiek. 
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- De concessiehouder is verantwoordelijk voor het inzetten van voldoende personeel zodat de 
organisatie kwalitatief en ordelijk verloopt. 

Teneinde de selectiecriteria te kunnen evalueren dienen de inschrijvers omstandige verslagen over te 
maken. 
 

De selectiecriteria zullen geëvalueerd worden door de volgende jury: 
- Mevrouw Shana Poley, evenementencoördinator. 
- Mevrouw Michelle Martens, diensthoofd toerisme. 

- Mevrouw Liesbet Billiet, regiomanager kust Westtoer. 
- De heer Christoph Declerck, diensthoofd aankoop zal optreden als secretaris van de jury. 

 
Door de indiening van zijn voorstel aanvaardt de kandidaat al de clausules van het toepasselijke 
bestek. 

III.3 Verantwoordelijkheid - verzekering 
 
De concessiehouder is aansprakelijk voor de beschadigingen en de verliezen die gedurende de 

concessie ontstaan, tenzij hij bewijst dat die buiten zijn schuld hebben plaatsgehad. 
 

De concessiehouder is aansprakelijk voor brand tenzij hij bewijst dat deze is ontstaan door toeval of 
door een gebrek in de bouw of dat de brand door een naburig gebouw is overgeslagen. 
 

De concessiehouder is verplicht zich tegen voormelde risico’s te verzekeren gedurende de ganse 
duurtijd van de concessie en op het eerste verzoek van het stadbestuur het bewijs daarvan alsmede 
van de betaling van de vervallen premie te leveren. 

 
Het personeel van de concessiehouder zal verzekerd worden tegen arbeidsongevallen overeenkomst 
de van toepassing zijnde wetgeving. 

 
De concessiehouder zal zich tegen alle gebeurlijke ongevallen verzekeren voor al de verschillende 
activiteiten die het voorwerp van deze concessie uitmaken. Hij dient verder zijn burgerlijke 

verantwoordelijkheid te dekken ten overstaan van zijn personeel, de bezoekers en de stad 
Nieuwpoort. 
 

Het bewaren en opslaan van brandbare en ontplofbare materialen of producten binnen de gebouwen 
is verboden. 
 

De concessiehouder is verantwoordelijk voor het materiaal die ter beschikking wordt gesteld door het 
stadsbestuur.  

 
De goede zeden dient ten allen tijde bewaard te worden. 
 

III.4 Lasten en uitbatingsvereisten 
 
 

De vergoedingen, belastingen, retributies etc. die desgevallend gevorderd worden door andere 
bestuurlijke overheden, etc. zijn ten laste van de concessionaris. 
 

Alle bedragen, met inbegrip van doch niet beperkt tot de concessieprijs, die uit hoofde van deze 
overeenkomst door de concessiehouder verschuldigd zijn aan de concessiegever, zullen door de 

concessiehouder volledig betaald worden aan de concessiegever zonder aftrek van enige 
voorheffingen, inhoudingen, belastingen, lasten, interesten, boetes, verhogingen of andere bedragen 
(hierna de "inhoudingen"). 

Indien het bij wet vereist is om toch een inhouding te doen op enige betaling onder deze 
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overeenkomst, dan zal het door de concessiehouder verschuldigde bedrag derwijze verhoogd worden 
dat de concessiegever, na aftrek van de inhoudingen, het volledige overeengekomen bedrag ontvangt 
dat hij zou ontvangen hebben indien dergelijke inhouding niet zou verplicht zijn. 

De concessiehouder zal het volledige bedrag van de inhouding (met in begrip van alle boetes, 
interesten, verhogingen verschuldigd daarop) betalen aan de bevoegde autoriteiten en zal zorgen 

voor alle aangiftes en andere formaliteiten ter zake, ter volledige ontlasting van de concessiegever. De 
concessiehouder zal tevens onverwijld aan de concessiegever de nodige bewijzen overmaken inzake 
het voldoen van zijn verplichtingen ter zake.  

Indien de concessiegever zou gehouden zijn om zelf voormelde verplichtingen te voldoen (omwille van 
de nalatigheid van de concessiehouder dan wel in geval van een op de concessiegever rustende 
verplichting tot betaling van de roerende voorheffing), dan zal de concessiehouder op eerste verzoek 

van de concessiegever deze bedragen bijkomend aan de concessiegever betalen. 
 
 

De concessiehouder zal aan de bevoegde overheid de vereiste toelating aanvragen betreffende het 
exploiteren van een drank/eetgelegenheid. 
 

Tussen de stad Nieuwpoort en de concessiehouder bestaat geen enkele band van ondergeschiktheid. 
De concessiehouder is volledig zelfstandig en dient te zorgen voor zijn sociale lasten. Hij dient zich in 
regel te stellen met alle verplichtingen voortspruitend uit het sociaal statuut voor zelfstandige. Dit 

geldt ook voor zijn ondergeschikt personeel. 
 
Het college van burgemeester en schepenen heeft het recht van controle terzake, met de verplichting 

voor de concessiehouder alle dienstige stukken voor te leggen, waaruit blijkt dat hij in orde is met de 
vigerende reglementering. Inbreuk hierop kan een einde van de concessieovereenkomst tot gevolg 

hebben. 
 
De concessiehouder en zijn personeel dienen van goed zedelijk gedrag te zijn en het Nederlands als 

omgangstaal te hanteren. 
 
De concessiehouder en zijn personeel dienen verzorgde kledij te dragen. 

 
De concessiehouder én zijn personeel dienen tegenover het publiek steeds de meest hoffelijke en 
correcte houding aan te nemen; het is hen o.a. ten strengste verboden publiek te ronselen of lastig te 

vallen.  
 
De concessiehouder dient na te gaan of zijn personeel in het bezit is van een recent bewijs van goed 

zedelijk gedrag. Dit moet op de standplaats voorhanden zijn en op elk verzoek van de 
toezichthoudende diensten kunnen voorgelegd worden 
 

Het college van burgemeester en schepenen behoudt zich het recht voor zich te verzetten tegen het 
behoud van het personeel indien deze de goede werking van de uitbating, de goede faam ervan of 

deze van de stad Nieuwpoort zou schaden. 
 
 

 

III.5 Plaatsbeschrijving 
 

Vóór de ingangsdatum van de concessie en bij het einde van de concessieovereenkomst wordt een 
tegensprekelijk proces-verbaal van plaatsbeschrijving en inventaris opgemaakt. 
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III.6 Einde van de concessieovereenkomst 
 

Geen enkele vergoeding van welke aard ook is door de stad Nieuwpoort verschuldigd aan de 
concessiehouder bij het beëindigen van de concessie. 
 

 
De concessiehouder kan geen aanspraak maken op vermindering of kwijtschelding van de te betalen 
(concessie)vergoeding evenmin op verlenging van de exploitatietermijn wegens hinder of schade van 

welke aard ook.  
 
De stad Nieuwpoort zal onmiddellijk een einde kunnen stellen aan deze concessieovereenkomst: 

 
- Ingeval van feiten, strijdig met de moraal of indien de uitbating op zodanige wijze gebeurt dat 

de goede naam van het centrum in het gedrang komt; 

- Ingeval van rechtsonbekwaamheid, ontzetting van de concessiehouder of haar uitbater, 
wanbeheer, wangedrag, gebrek aan onderhoud, achteruitgang van de uitbating die aan 

nalatigheid of het verzuim van de concessiehouder te wijten is, wanneer zonder de 
toestemming van de stad Nieuwpoort de aard of de bestemming van de in concessie gegeven 
goederen wordt gewijzigd, ingeval van bedrog enz...  

- Ingeval het niet betalen van de vereiste verzekeringspremies; 
- Ingeval van onbekwaamheid om het beroep uit te oefenen of van grote nalatigheid; 
- Ingeval van het niet respecteren van de openingsuren; 

- Ingeval mocht blijken dat de concessiehouder of haar uitbater verzuimt aan de bepaling van 
het bestek 

- De opsomming is niet limitatief. 

 
Er kan geen enkele vergoeding geëist worden door de concessiehouder ingeval de stad 
Nieuwpoort een einde zou stellen aan de concessieovereenkomst wegens de hierboven 

vermelde redenen. 
 

Alle kosten, voortvloeiende uit bovenvermelde feiten die aan de concessiehouder ten laste 

gelegd worden en die een voorbarig einde uitlokken aan deze concessie, zullen door de 
concessiehouder of zijn uitbater moeten gedragen worden. 

 

De concessiehouder is verondersteld in gebreke te zijn zonder dat daarvoor een akte nodig is. 
Het bewijs van overtreding zal voldoende in rechte geleverd worden door het proces-verbaal 

van de stad Nieuwpoort of zijn gemachtigde ambtenaar dat aan de concessiehouder binnen 
de drie dagen zal worden meegedeeld. 

 

 

III.7 Geschillen 
 

De beide partijen zullen streven naar een minnelijke oplossing, indien dit niet lukt dient de 
concessiehouder zich te schikken naar de beslissing van de concessie verlenende overheid. 

 
 

III.8  Identiteit van de kandidaat 
 
Kunnen een voorstel indienen : 
 

- de natuurlijke personen die voor zichzelf optreden en zich als zelfstandige vestigen; 
- de rechtspersonen. 
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- Natuurlijke personen of rechtspersonen met schulden ten opzichte van de concessie 
verlenende overheid (stad Nieuwpoort) of zijn verzelfstandigde agentschappen (AGB Vrije 
Tijd) mogen niet deelnemen aan deze opdracht. 

- Bij de offerte dient een uittreksel uit het strafregister gevoegd te worden (bij 
vennootschappen van de zaakvoerder). 

 
Indien een natuurlijke persoon de uitbating verzekert, leidt hij persoonlijk de onderneming. 
 

 

III.9 Mogelijk tot onderhandeling 
 

De stad behoudt zich het recht voor om na de indiening van de voorstellen te onderhandelen met één 
of meerdere bekwame kandidaten. 
 

 

III.10 Corona Clausule 
 
Indien het evenement tengevolge van een verbod van de overheid niet kan doorgaan, heeft de 
concessiehouder geen recht op een (schade)vergoeding. 

 
 

III.11 Niet-toewijzing van de concessie 
 
De stad behoudt zich het recht voor om :  

 
- De concessie niet toe te wijzen.   
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BIJLAGE A: OFFERTEFORMULIER 
 

PRIJSOFFERTE VOOR DE OPDRACHT MET ALS VOORWERP 
“Overeenkomst voor de tijdelijke uitbating van een High Tea Tree House” 

 

 
Belangrijk: dit formulier dient volledig te worden ingevuld en ondertekend door de inschrijver. Het 
totale offertebedrag moet zowel in cijfers als voluit geschreven worden opgegeven. 
 

Natuurlijke persoon 

Ondergetekende (naam en voornaam): ............................................................................................  

Hoedanigheid of beroep:..................................................................................................................  

Nationaliteit: ...................................................................................................................................  

Woonplaats (volledig adres): ............................................................................................................  

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

Telefoon: ........................................................................................................................................  

GSM: ..............................................................................................................................................  

E-mail: ............................................................................................................................................  

Contactpersoon: ..............................................................................................................................  

 

Ofwel (1) 

 

Rechtspersoon 

De vennootschap (benaming, rechtsvorm): .......................................................................................  

Nationaliteit: ...................................................................................................................................  

met zetel te (volledig adres): ...........................................................................................................  

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

Telefoon: ........................................................................................................................................  

GSM: ..............................................................................................................................................  

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 TOT UITVOERING VAN DE AANNEMING OVEREENKOMSTIG DE 

BEPALINGEN EN VOORWAARDEN VAN HET BESTEK VOOR BOVENGENOEMDE 

OVERHEIDSOPDRACHT: 
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Algemene inlichtingen 

Inschrijvingsnr. bij de RSZ.: .............................................................................................................  

Ondernemingsnummer (alleen in België): .........................................................................................  

KBO-ondernemingsnummer voorleggen / werken met ingeschreven personeel…………………………………. 

 

 

Personeel 

Er wordt personeel tewerkgesteld dat onderworpen is aan de sociale zekerheidswetgeving van een 

andere lidstaat van de Europese Unie: ..............................................................................................  

 

JA / NEE (doorhalen wat niet van toepassing is) 

Het betreft volgende EU-lidstaat:......................................................................................................  

 

Bij de offerte te voegen documenten 

Bij deze offerte zijn eveneens gevoegd: 

 - de gedateerde en ondertekende documenten, die het bestek verplicht over te leggen; 

 - Aanbod dranken/snacks; 

 - Inrichting en animatie kinderzone (moodboard); 

.- Overzicht referenties – horeca ervaring.  

 

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

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

De inschrijver, 

 

 

 

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

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

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

 

Belangrijke nota 

Er mag geen beroep worden aangetekend tegen mogelijke vormgebreken, fouten of leemten. 

(1) Doorhalen wat niet van toepassing is 

 


