
Goedkeuring te verlenen aan het lastenkohier betreffende de concessie van het Kaartershuisje 
Plein, waarvan de tekst als volgt luidt: 

"LASTENKOHIER BETREFFENDE DE UITBATING VAN HET KAARTERSHUISJE 
PLEIN 

PREAMBULE VOOR HET LASTENKOHIER 

 Voorgeschiedenis van stadspark Plein en het kaartershuis: 

In 1667 was het plein een Franse militaire oefenplaats, in 1758 wandelpark met bomen en 
ijzeren hek, 1958 bouw van het Kaartershuisje ikv expo ’58, 2000 landschapsarchitect Wirtz 
en fysieke heraanleg van het park. (fonteinen, tribunes, …). 

Het kaartershuisje van het Plein heeft een historische waarde aangezien het gebouwd werd 
voor Expo ’58. De dakspanten zijn van de werkplaats DeCoene en hebben een beschermd 
statuut (erfgoed). In 2002 werd het park heraangelegd door landschapsarchitect Wirtz. 

 De complementariteit van een (hybride) horeca invulling in het kaartershuisje en 
functie voor de buurt. 

De buurt rond het Plein kenmerkt zich qua diversiteit in bevolking en aanbod. Rond het Plein 
zijn er een aantal horecazaken (De Trog, Bua’s Thai eethuis, …) en dienstverlenende 
instellingen: De Zonnewijzer, CAW, ... 

We vertrekken vanuit de potentie van het kaartershuisje om de sfeer en beleving in het 
stadspark positief te stimuleren. Een goede horeca invulling in het kaartershuisje is de 
hefboom om de leefbaarheid en aantrekkelijkheid van het volledige stadspark te vergroten.   

De sociale functie die het kaartershuisje had hoeft niet verloren te gaan. Een nieuwe invulling 
zou ervoor kunnen zorgen dat de dichte buurtbewoners opnieuw een plaats hebben om elkaar 
te ontmoeten in een leuk kader. Een goed draaiende (hybride) horeca - invulling zorgt ervoor 
dat het parkbezoek voor verschillende doelgroepen compleet is. 

 Jonge gezinnen: 

-        Twee speelzones 

-        Bespeelbare fontein 

-        Mooie terraspotentie door de natuurlijke overkapping van de bomen. 

 Jongeren: 

Het kaartershuisje staat vlak aan de schoolpoort van het kleuteronderwijs, basisonderwijs en 
secundair onderwijs van Het Guldensporencollege: We willen dat de toekomstige uitbater van 
het Kaartershuisje een goed samenwerkingsverband heeft met de onderwijsinstellingen uit de 
nabije en ruime buurt. 

 Senioren en buurtbewoners 



-        Rustige plaats 

-        Veel senioren in het gebied 

 Toeristen 

-        Vlakbij museum 1302 (nieuw stadsmuseum?) – toeristische dienst 

 TOEWIJZING CONCESSIE 

De concessie zal worden toegewezen op basis van navolgend gunningscriterium : 

 Het businessplan (100 punten) 

De kandidaat - concessiehouder maakt zijn missie duidelijk via een exploitatie- en 
investeringsplan. 

A)    Visie en binding met de stad en de buurt (50 punten) 

De kandidaten schrijven een concreet uitgewerkte visietekst over hoe zij de exploitatie  van de 
(hybride) horecazaak en hun relatie met het park en buurt zien, conform de aanwijzingen in de 
preambule. De kandidaten zijn zich daarbij bewust van het belang dat wordt gehecht aan de 
binding met de stad en het lokale leven en aan de inpassing van het (hybride) horecaconcept 
in het algemene imago van de Stad Kortrijk. 

B)     investeringsplan (30 punten) 

De kandidaten schrijven een visietekst over hoe zij de materiële invulling van de (hybride) 
horecazaak zien en geven aan welke investeringen daarvoor nodig zijn. 

C)    referenties en ervaring in de horecasector (20 punten) 

 De kandidaten geven duiding en bewijs van nuttige beroepservaring. (opleiding, referenties, 
…) 

Toewijzing 

De voorstellen zullen worden geëvalueerd door een beoordelingscommissie samengesteld uit 
juryleden met volgende affiniteit : 

stadsarchitect 

gebiedswerker 

buurtwerker 

expert horeca 

horecamanager 



landschapsarchitect 

  

Na advies van de jury beslist het college van burgemeester en schepenen over de definitieve 
toewijzing van de concessie. 

  

I. VOORWERP EN TOEWIJZING VAN DE CONCESSIE 

 
 

Artikel 1. 

De concessie heeft tot doel het in vergunning geven van de uitbating van het Kaartershuisje, 
Plein Kortrijk. 

De in vergunning gegeven ruimte voor uitbating van de (hybride) horecagelegenheid betreft: 
het kaartershuisje. 

De concessiehouder onderneemt zelf de noodzakelijke stappen om een vergunning voor terras 
aan te vragen conform het advies van team BMW stad Kortrijk. 

De technische kast waar de bediening van de fontein en tellers zijn ondergebracht, behoort 
niet tot de concessie. De Stad Kortrijk krijgt wel toegang tot deze kast voor onderhoud en 
bediening van de fonteinen en opname van de tellers. Deze kast moet echter steeds gesloten 
zijn en mag in geen geval gebruikt worden voor het stapelen van goederen. 

Een tegensprekelijke plaatsbeschrijving wordt opgemaakt in samenspraak tussen de Stad en 
de concessiehouder en dit op gedeelde kosten. 

Indien in de in concessie gegeven ruimtes belangrijke wijzigingen worden aangebracht nadat 
de plaatsbeschrijving is opgemaakt, kan elke partij eisen dat op tegenspraak en op gedeelde 
kosten een bijvoegsel bij de plaatsbeschrijving wordt opgemaakt. 

  

II. PRIJS VAN DE CONCESSIE. 

Artikel 2. 

De prijs van de concessie is maandelijks te betalen gedurende de gehele duur van de 
concessie, met dien verstande dat dit bedrag gekoppeld is aan het indexcijfer van de 
consumptieprijzen, zoals hierna bepaald. De prijs van de concessie (jaarlijks te indexeren) is 
vastgesteld voor de eerste drie jaar op 250€ incl. BTW. Vanaf 1 april 2021 is de prijs van de 
concessie vastgesteld op 450€ incl. BTW maandelijks te betalen en dit  tot het einde van de 
concessie 1 april 2027. 



Dit bedrag is maandelijks betaalbaar en telkens  te betalen op de eerste dag van iedere maand, 
door storting op het door de stad opgegeven rekeningnummer, met vermelding van de reden 
van betaling. 

De concessieprijs wordt jaarlijks geïndexeerd op de verjaardag van de inwerkingtreding van 
de concessieovereenkomst, zijnde op 1 april 2018 en dit op basis van de hiernavolgende 
formule: 

nieuwe concessieprijs    =        basisconcessieprijs x nieuw indexcijfer 

                                                                       aanvangsindexcijfer 

  

legende 

- de basisconcessieprijs = het aangenomen bedrag van de bieding. 

- het aanvangsindexcijfer = het gezondheidsindexcijfer van de maand die voorafgaat aan de 
maand van het sluiten van de concessieovereenkomst; 

- het nieuw indexcijfer = het gezondheidsindexcijfer van de maand die voorafgaat aan de 
maand van de aanpassing van de concessieprijs. 

  

Opmerking 

Indien het gezondheidsindexcijfer van regeringswege wordt opgeheven, zal de jaarlijkse 
indexering gebeuren op basis van het gewone indexcijfer van de consumptieprijzen. 

  

III. DUUR VAN DE CONCESSIE. 

Artikel 3. 

De concessie, voorwerp van huidige openbare aanbesteding, wordt toegestaan voor een 
ondeelbare periode van negen (9) achtereenvolgende jaren, beginnende op 1 april 2018 en 
eindigende op 1 april 2027, zonder dat stilzwijgende verlenging van de concessie mogelijk is. 

Zowel de Stad als de concessiehouder hebben evenwel het recht de lopende 
concessieovereenkomst te beëindigen op het einde van het derde (3e) jaar (dus per 1 april 
2021) of op het einde van het zesde (6e) jaar (dus per 1 april 2024), mits de andere partij (naar 
gelang het geval dus de Stad of de concessiehouder) hiervan in kennis te stellen bij middel 
van een aangetekende brief, ten minste drie (3) maanden voor de beëindiging van de lopende 
periode van drie (3) jaar. 

De concessiehouder kan beschikken over de in concessie gegeven ruimtes vanaf 1 april 2018, 
om de nodige inrichtingswerken en de voorbereidingswerken te starten, in overleg met de 



Stad en mits vooraf de nodige verzekeringspolissen te hebben voorgelegd. De concessie gaat 
dan in op 1 april 2018. 

  

  

IV.        UITBATINGSVOORWAARDEN WAARONDER DE CONCESSIE WORDT 
TOEGESTAAN. 

Artikel 4. 

De concessiegever bepaalt in samenspraak met de concessiehouder de openingsuren. De 
concessiehouder zal de (hybride) horecazaak zeker open houden tijdens de gangbare horeca 
uren. 

De exploitatie wordt verzekerd voor de ganse duur van het jaar. Tijdens de zomerperiode 
vanaf 1 juli tot 1 september is het kaartershuisje zeker open zes dagen op zeven. 

Indien de concessiehouder een wekelijkse sluitingsdag wenst, dan zal deze vallen op 
maandag. 

Artikel 5. 

De concessiehouder staat in, en dit volledig op eigen kosten en zonder dat de 
aansprakelijkheid van de Stad in casu in het gedrang kan komen, voor de verkoop van gelijk 
welke dranken en dit met respect voor de ter zake toepasselijke wets- of verordening 
bepalingen, in de brede betekenis van het woord. 

Tevens staat de concessiehouder in, op dezelfde wijze als hiervoor bepaald, voor de verkoop 
van allerlei versnaperingen, onder de vorm van ijsroom, gebak, snoep, belegde broodjes, 
zonder dat deze opsomming als beperkend dient aanzien te worden. Tevens mag deze 
opsomming desgewenst uitgebreid worden met de verkoop van warme snacks en een 
dagschotel. De uitbreiding in deze laatste zin mag echter niet van deze omvang zijn dat dit de 
hoofdactiviteit wordt en dat zodoende het oorspronkelijk karakter van het kaartershuisje in het 
gedrang wordt gebracht. 

Al de dranken en eetwaren moeten kwalitatief hoogstaand zijn en de zuiverheid en de 
bediening mogen in geen enkel opzicht te wensen overlaten. De Stad ziet toe op deze 
verplichting en kan de nodige aanpassingen opleggen aan de concessiehouder. 

De prijslijst van de te koop gestelde producten dient op een ondubbelzinnige wijze de prijzen 
van deze producten te vermelden en moet op een voor het publiek duidelijk zichtbare plaats 
aangebracht worden en verder conform de ter zake toepasselijke wetgeving. 

Artikel 6. 

De Stad verleent aan de concessiehouder een exclusief recht tot verhandeling van drank, in de 
brede betekenis van het woord en versnaperingen binnen de geconcedeerde ruimte, behoudens 
het bepaalde hierna. 



Artikel 7. 

Ter aanvulling van datgene dat ter zake voorzien is in het lastenkohier betreffende de 
ingebruikgeving van stadseigendommen is de concessiehouder er toe gehouden, op het vlak 
van de veiligheid, om alle nodige en nuttige maatregelen te nemen om de personen, aanwezig 
in het kaartershuisje en  eventueel vergunde terraszone, te beschermen tegen brand, paniek en 
ontploffingen. 

Artikel 8. 

De muziek in het kaartershuisje mag nooit hinderend zijn. 

De concessiehouder dient er in elk geval voor te zorgen dat hij geen burenhinder/overlast, in 
de civielrechtelijke betekenis van het woord, veroorzaakt. 

Alle verplichtingen inzake Sabam en billijke vergoedingen zijn ten laste van de 
concessiehouder. 

Artikel 9. 

De concessiehouder zal er zorg voor dragen dat de uitbating van het kaartershuisje steeds zal 
gebeuren op een stijlvolle manier, met inachtneming van de nodige beleefdheid en 
zorgzaamheid naar het publiek toe. 

Hij zal tevens de nodige zorgzaamheid in acht nemen inzake presentatie en afwerking van de 
verkochte producten. 

Hiermee volgt hij het imagobeleid van de Stad, dat door de Stad als een belangrijke 
beleidsoptie wordt vooropgezet. 

Gegrond bevonden klachten hieromtrent van het publiek laten de Stad toe de 
concessieovereenkomst te verbreken, zonder dat dit aanleiding kan geven tot een 
schadevordering in hoofde van de concessiehouder. 

Artikel 10.  

Het plaatsen van drank-, snoep-, sigaretten- en/of muziekautomaten binnen en/of buiten de 
horecazaak door de concessiehouder is verboden. 

Het plaatsen van speelautomaten binnen de hele concessie is verboden. 

Artikel 11. 

De concessiehouder mag zonder voorafgaande en schriftelijke instemming van de Stad noch 
de buitenmuren noch de binnenmuren van de in concessie gegeven infrastructuur voor 
reclamedoeleinden aanwenden. Er wordt uitdrukkelijk bedongen dat een ontwerp met 
beschrijving van de eventueel aan de binnenzijde te plaatsen lichtreclames of reclameborden – 
die uiteraard alleen betrekking mogen hebben op de exploitatie- vooraf aan de goedkeuring 
van de Stad, zijnde het college van burgemeester en schepenen, wordt onderworpen, dit 
onafgezien van de wettelijke beschikkingen inzake het plaatsen van dergelijke reclame. Geen 



embleem, versieringen, prenten e.d. met welkdanig politiek karakter of strijdig met de 
openbare orde of de goede zeden mogen worden opgehangen. 

Een affichebord voor het aankondigen van manifestaties in de horecagelegenheid is 
toegelaten. 

Bescheiden reclame (binnen) voor de verkrijgbare artikelen is eveneens toegelaten. Reclame 
voor tabaksproducten is uiteraard verboden. 

V. INRICHTINGSWERKEN (INFRASTRUCTUUR). 

Artikel 12 

De stad zal alvorens het kaartershuisje ter beschikking te stellen zelf een aantal noodzakelijke 
werken aan de buitenzijde van het gebouw uitvoeren. Het betreft het oplossen van het 
vochtprobleem straatkant, plaatsing van nieuwe ruiten aan de straatkant, en het schilderen van 
de buitenzijde. 

Er zal door de stad ook voorzien worden in een casco ruimte voor de keuken met enkel de 
aan- en afvoerleidingen voor sanitair en elektrische aansluitingen die zijn uit te lengen tot aan 
de effectieve locatie van het eindverbruik. 

De inrichting van de keuken en de bar is te voorzien en te financieren door de concessienemer 
in functie van zijn/haar businessplan. 

Deze inrichting wordt opgenomen in een beschrijvende staat, gemeenschappelijk opgemaakt 
en door beide partijen ondertekend in de loop van de eerste maand van deze concessie. De 
concessiehouder laat bij het einde van de overeenkomst de infrastructuur, met inbegrip van de 
inrichting, in perfecte staat van onderhoud achter aan de concessiegever. De normale slijtage 
is niet toerekenbaar aan de concessiehouder. 

Eventuele verborgen gebreken dienen binnen de periode van drie maanden na ingebruikname 
door de concessiehouder aan de Stad gesignaleerd te worden. 

Artikel 13. 

De concessiehouder neemt er akte van dat de infrastructuur in het kaartershuisje (zie artikel 1 
- voorwerp van de concessie) eigendom is van de Stad. 

De gebeurlijke vernieuwing van deze infrastructuur op initiatief van de concessiehouder is 
volledig ten laste van de concessiehouder, zonder dat de stad uit dien hoofde kan verplicht 
worden tot enige (financiële) tussenkomst. 

Het college van burgemeester en schepenen is er toe gerechtigd om aan alle ontwerpen de 
nodig geachte wijzigingen aan te brengen, zonder dat de concessiehouder daartegen enig 
verhaal heeft of zonder dat dit een vordering tot schadevergoeding kan wettigen in hoofde van 
de concessiehouder. 

De concessiehouder verbindt er zich uitdrukkelijk toe om de (eventueel door de Stad 
aangepaste) ontwerpen onverwijld integraal uit te voeren, onder toezicht van de Stad. In elk 



geval zullen alle uitgevoerde werken dienen te voldoen aan de voorschriften van vooreerst het 
algemeen reglement op de arbeidsbescherming (ARAB) en vervolgens het algemeen 
reglement op de elektrische installatie (AREI). De concessiehouder zal een keuringsverslag 
voorleggen aan de Stad, dat afgeleverd is door een ter zake erkend organisme. Iedere 
aanpassing van de infrastructuur geeft aanleiding tot de opmaak van een bijvoegsel bij de 
plaatsbeschrijving, conform de modaliteiten vastgelegd in artikel 2. 

Bij de al dan niet voortijdige beëindiging van de concessieovereenkomst, door verloop van de 
vastgestelde periode, door toedoen van de Stad of de concessiehouder, wordt voormelde 
infrastructuur steeds eigendom van de Stad, bij wijze van natrekking. 

Bij het verloop van de vastgestelde concessieperiode (9 jaar) wordt deze infrastructuur 
kosteloos eigendom van de stad Kortrijk. 

In geval de concessieovereenkomst vroegtijdig beëindigd wordt door toedoen van de 
concessiehouder, wordt deze infrastructuur evenzeer kosteloos eigendom van de stad Kortrijk. 

In geval de concessieovereenkomst vroegtijdig beëindigd wordt door toedoen van de Stad, 
verbindt de Stad er zich toe om een vergoeding te betalen aan de concessiehouder voor deze 
infrastructuur. 

Deze vergoeding wordt berekend op basis van de navolgende formule: 

kostprijs van de gerealiseerde (aangebrachte) infrastructuur x A 

                                             B 

                                                  legende 

+          kostprijs van de gerealiseerde (aangebrachte) infrastructuur = de kostprijs zoals hij 
blijkt uit de regelmatige offertes/facturen die door de concessiehouder worden neergelegd op 
het stadhuis, vóór de effectieve aanvang der werken; 

+          A = de nog resterende jaren van de lopende concessieovereenkomst; 

+          B = de totale looptijd van de concessieovereenkomst, zijnde negen (9) jaren. 

Deze vergoeding zal evenwel niet verschuldigd zijn door de Stad in geval de vroegtijdige 
beëindiging het gevolg is van de ontbinding van de toegestane concessie door wanprestatie 
van de concessiehouder, zoals bepaald in infra. 

Artikel 14  

De concessiehouder verplicht er zich toe om het ter beschikking gestelde lokaal in een 
permanente staat van netheid te houden en het behoorlijk onderhoud ervan te verzekeren. 

Voor de uitvoering van de in dit artikel omschreven onderhoudsplicht dient de 
concessiehouder zich te gedragen als een goed huisvader, in de civielrechtelijke betekenis van 
het woord. 



Artikel 15. 

Eventuele aansluitingen op data en TV distributienetwerk zullen door de zorgen en op kosten 
van de concessiehouder uitgevoerd worden, die hiervoor de voorafgaande uitdrukkelijke en 
schriftelijke instemming dient te bekomen van de Stad, zijnde in casu het college van 
burgemeester en schepenen. 

Artikel 16. 

De concessiehouder zal de infrastructuur en de inrichting van het kaartershuisje in goede staat 
onderhouden en als een goed huisvader gebruiken, zonder de aard of de bestemming ervan te 
wijzigen. Hij staat in voor alle onderhoud en voor alle herstellingen die niet ten laste van de 
Stad zijn. 

De concessiehouder staat in voor het uitvoeren van alle werken als gevolg van wettelijke 
verplichtingen die van toepassing zijn of worden op de activiteiten die hij in de in concessie 
gegeven infrastructuur uitoefent, bijvoorbeeld op het vlak van veiligheid, gezondheid en 
hygiëne. Hij wordt geacht terzake alle informatie te hebben ingewonnen. 

Artikel 17. 

De Stad kan in geen enkel geval verantwoordelijk worden gesteld voor schade die zou kunnen 
voortkomen uit de door de concessiehouder uitgevoerde werken, zelfs niet indien de Stad 
hiervoor de toelating of opdracht verleend zou hebben. De ondernomen werken door de 
concessiehouder, gebeuren op risico van deze concessiehouder. 

VI. VERBRUIKSKOSTEN VAN WATER, GAS EN ELEKTRICITEIT . 

Artikel 18. 

De kosten van het elektriciteits- en gasverbruik, alsook van de huur voor de afzonderlijke 
tellers voor de ruimtes die in concessie gegeven worden, worden rechtstreeks door de 
betrokken nutsmaatschappijen aan de concessiehouder aangerekend volgens het werkelijk 
verbruik. In verband met de kosten watergebruik zal de stad factureren aan de 
concessiehouder op basis van het werkelijk verbruik. 

VII. BELASTINGEN, VERZEKERINGEN EN AANSPRAKELIJKHEID 

Artikel 19. 

Alle zegelkosten, kosten van registratie enz. zijn ten laste van de concessiehouder. De 
concessiehouder neemt eveneens voor zijn rekening alle taksen, belastingen en heffingen, 
welke ook hun oorsprong zij, in verband met deze concessie of exploitatie en zal deze in 
voorkomend geval op eerste verzoek daartoe terugbetalen aan de Stad. 

Artikel 20. 

De concessiehouder zal een verzekering afsluiten tegen de risico’s van brand, ontploffing en 
waterschade met betrekking tot alle aan de concessiehouder ter beschikking gestelde 



infrastructuur en voor de volle waarde ervan. De polis moet zowel het gebruikersrisico als het 
verhaal van buren? en derden dekken. 

Daarnaast: 

De concessiehouder verbindt er zich toe voor zichzelf en zijn personeel een verzekering af te 
sluiten inzake burgerlijke aansprakelijkheid tegenover derden. 

De concessiehouder zal eveneens een verzekering inzake arbeidsongevallen afsluiten. 

De concessiegever is verplicht het geheel van inboedel, materiaal en koopwaar in de in 
concessie gegeven infrastructuur te laten verzekeren tegen brand, ontploffing, waterschade en 
diefstal.  

Vermelde verzekeringen moeten uiterlijk zijn aangegaan bij de inwerkingtreding van deze 
overeenkomst, onafgezien het bepaalde in artikel 3. 

Artikel 21. 

De concessiehouder verbindt er zich toe op zijn kosten de infrastructuur met het nodige 
materiaal ter voorkoming en bestrijding van brand te voorzien. 

  

VIII. MORALITEITSVEREISTEN MET BETREKKING TOT DE UITBATER EN 
EVENTUELE 
         AANGESTELDEN. 

Artikel 22. 

De concessiehouder is er toe gehouden om steeds de wetgeving, sensu lato, na te leven, 
betreffende de uitbating van drankslijterijen en hij dient alle vigerende en toekomstige 
politiereglementen nauwgezet na te leven. 

De concessiehouder dient, vóór de effectieve uitbating een aanvang neemt, een bewijs van 
goed zedelijk gedrag voor te leggen aan de Stad, dat sinds minder dan een maand afgegeven 
werd op zijn naam (zo hij zelf effectief optreedt in de hoedanigheid van uitbater). 

Alle kosten, welke met het bovenstaande gepaard gaan, zijn volledig ten laste van de 
concessiehouder. 

Artikel 23. 

In functie van de uitbating van het Kaartershuisje mag de concessiehouder zich, volledig op 
eigen kosten en op eigen risico, laten bijstaan door aangestelden. 

Deze aangestelden dienen evenwel steeds vooraf aanvaard te worden door de stad, zijnde het 
college van burgemeester en schepenen. 



Vooraleer deze aangestelden betrokken worden bij de effectieve uitbating van de 
kaartershuisje dienen ze een bewijs van goed zedelijk gedrag voor te leggen aan de Stad, dat 
sinds minder dan een maand afgegeven werd op hun naam. De hiermede gepaard gaande 
kosten kunnen niet verhaald worden op de stad. 

IX. WANPRESTATIE - SANCTIES. 

Artikel 24. 

In geval de niet passende en/of tijdige naleving van enige bepaling van dit lastenkohier voor 
gevolg heeft dat de uitbating van het kaartershuisje in het gedrang komt zal de Stad, zijnde in 
casu het college van burgemeester en schepenen, ambtshalve alle nodige en nuttige 
maatregelen nemen ten einde de uitbating van het kaartershuisje in optimale omstandigheden 
te blijven verzekeren en dit volledig op kosten van de nalatige concessiehouder. 

X. BORGTOCHT. 

Artikel 25. 

Tot zekerheid van de naleving van de bepalingen van dit lastenkohier en onder meer de 
betaling in voorkomend geval van alle kosten welke de Stad moet maken bij toepassing van 
artikel 25, supra, zal de concessiehouder een financiële waarborg verrichten ten bedrage van 
duizend euro (1.000 euro?). 

Deze borgsom wordt gesteld door storting in speciën op een rekening op naam van de 
concessiehouder bij een erkende financiële instelling en dit binnen de maand na aanvang van 
de concessieovereenkomst. De verworven intrest op de waarborgsom wordt bij de hoofdsom 
gevoegd. 

De waarborg is terugbetaalbaar bij het einde van de concessie, mits schriftelijke toelating van 
de stad en voor zover de concessiehouder aan al zijn verplichtingen heeft voldaan. Deze 
laatste voorwaarde zal door de concessiehouder bedongen dienen te worden bij de financiële 
instelling waarbij de waarborg wordt bekomen. Het bewijs daarvan wordt aan de Stad 
voorgelegd. 

XI.MODALITEITEN DIE VERBAND HOUDEN MET DE AANBESTEDING. 

Artikel 26. 

De offerte mag digitaal doorgezonden worden naar kaartershuisje@kortrijk.be tegen uiterlijk 
21 februari 16 uur.   

We verwachten ook een papieren versie gericht aan het College van burgemeester en 
schepenen uiterlijk tegen 21 februari 2018 op het adres, Grote Markt 54 te Kortrijk.  

De met de post toegestuurde inschrijvingen moeten verzonden worden onder dubbele omslag, 
ten laatste 5 kalenderdagen voor het openen van de biedingen.   



De buitenste omslag mag de naam van de titularis van de offerte of de firmanaam niet kenbaar 
maken. De buitenste omslag zal melding maken van het woord offerte, de binnenste omslag 
zal slechts de melding dragen “Offerte voor de concessie Kaartershuisje. ".   

Het openen van de biedingen zal plaats hebben in de vergaderzaal van de Directie Facility, 
Grote Markt 54. Op donderdag 22 februari om 10 uur openen we alle omslagen.  omslagen.   

Het college van burgemeester en schepenen zal de uitbating toewijzen rekening houdend met 
de persoonlijke ervaring en betrokkenheid van de kandidaat uitbater, Het CBS maakt dus een 
keuze aan de hand van de beoordelingscriteria, zoals deze blijkt uit de bewoordingen en 
eventuele bijlagen van de offerte.  

Artikel 27. 

Door en bij het deponeren van zijn aanbieding, erkent de inschrijver kennis genomen te 
hebben van het huidig lastenkohier. In geen geval en onder geen enkel voorwendsel zal hij 
een vordering tot schadevergoeding kunnen instellen tegen de Stad, uit hoofde van 
onwetendheid of onbekendheid met betrekking tot de voorwaarden en bepalingen welke 
vervat zijn in het lastenkohier. 

XII. ALGEMEENHEDEN. 

Artikel 28. 

De concessiehouder of de aangestelde die met de uitbating effectief gelast wordt, kiest 
woonplaats te Kortrijk. Alle briefwisseling, dienstorders, berichten of bestuurlijke of 
gerechtelijke bescheiden zullen aan dit adres rechtsgeldig gericht worden. 

Artikel 29. 

De toegestane concessie kan zonder de voorafgaande uitdrukkelijke en schriftelijke 
toestemming van de Stad, zijnde in casu het college van burgemeester en schepenen, niet 
overgedragen worden aan derden. 

Artikel 30. 

De stad behoudt zich het recht voor om steeds veranderingswerken uit te voeren in de 
geconcedeerde ruimtes, mits de totale geconcedeerde bruikbare oppervlakte niet met meer dan 
tien procent (10%) te verminderen. De Stad behoudt zich evenzeer het recht voor om een 
andere bestemming te geven aan de geconcedeerde ruimtes, mits een of meer gelijkwaardige 
ruimtes ter beschikking te stellen van de concessiehouder. 

Al deze gevallen kunnen geen eis tot schadevergoeding tegen de Stad wettigen. 

Artikel 31. 

De stad, zijnde in casu het college van burgemeester en schepenen, houdt zich het recht voor, 
tussen de aanbiedingen deze uit te kiezen, welke hem onder alle opzichten de voordeligste 
schijnt en de meeste waarborgen biedt, in combinatie prijs, kwaliteit, service en assortiment. 
Het heeft het recht geen gevolg te geven aan de ingediende biedingen en een nieuwe 



aanbesteding te laten uitschrijven en het heeft ook het recht zijn toewijzingsbeslissing te laten 
voorafgaan door een interview van kandidaten. 

Artikel 32. 

Het lastenkohier betreffende de ingebruikgeving van stadseigendommen is van toepassing, 
voor zover het niet tegenstrijdig is met de artikelen van huidig lastenkohier. 

Artikel 33. 

In geen geval kan de toegestane concessie gekwalificeerd worden als een handelshuur, 
waarop de desbetreffende wetgeving van toepassing is. 

Artikel 34. 

De toegestane concessie doet in geen enkel opzicht afbreuk aan de noodzaak, voor de 
concessiehouder, tot het bekomen van de vergunningen die voorgeschreven zijn door allerlei 
specifieke wetgevingen. 

Artikel 35. 

Voor zijn inwendige dienst moet de concessiehouder de Nederlandse taal gebruiken en bij 
betrekkingen met derden moet hij de wettelijke voorschriften op het gebruik der talen in 
bestuurszaken naleven. 

Artikel 36. 

Een exemplaar van het lastenkohier zal door de concessiehouder en de stad voor "ne variëtur" 
ondertekend worden. Het heeft kracht van wet tussen beide partijen. 

  

  

  

 


