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Inleiding 

 

“Gemeente Brecht zoekt tijdelijke uitbater voor horecazaak Ontmoetingscentrum ’t Centrum in 

Sint-Lenaarts 

  

De gemeente Brecht is op zoek naar een gemotiveerde uitbater voor de horecazaak van het 

gloednieuwe Ontmoetingscentrum ’t Centrum in Sint-Lenaarts. In afwachting van de gunning van een 

langdurige concessie van de zaak, waarvan de marktbevragingsprocedure recent werd goedgekeurd 

door de gemeenteraad, wenst de gemeente een kortlopende pop-up concessie te verlenen aan een 

kandidaat-uitbater.  

  

Het nagelnieuwe Ontmoetingscentrum bevindt zich in het centrum van Sint-Lenaarts en herbergt 

naast een horecazaak op het gelijkvloers ook de nieuwe bibliotheek en een moderne 

theater/concertzaal. Met het oog op het komende cultuurseizoen dat van start zal gaan in september 

2019, wenst de gemeente dan ook op korte termijn de horecazaak op het gelijkvloers te openen 

  

De gemeente Brecht nodigt dan ook alle geïnteresseerde partijen uit om een voorstel in te dienen en 

zo mee te dingen om de cafetaria van het Ontmoetingscentrum op gemotiveerde wijze uit te baten. 

Voorstellen zullen worden beoordeeld op hun aantrekkelijkheid, volledigheid, transparantie en 

motivering.  

  

Aan de geïnteresseerde partijen wordt gevraagd om de volgende documenten aan te leveren:  

- een beknopte motiveringsnota;  

- een plan van aanpak voor de opstart en de uitbating;  

- een voorstel van concessievergoeding;  

- een voorstel van tijdelijke inrichting.  

  

Verdere informatie over de voorwaarden van de uitbating kan worden bekomen per mail via 

tinne.rombouts@brecht.be. 

  

Alle geïnteresseerde partijen kunnen hun voorstel ten laatste indienen op 3 juli 2019 – 10.00 uur. 

Indiening gebeurt per mail via tinne.rombouts@brecht.be. 
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CONCESSIE BETREFFENDE  

DE POP-UP UITBATING VAN DE HORECAZAAK VAN  
ONTMOETINGSCENTRUM ‘T CENTRUM TE SINT-LENAARTS. 

 
 

TUSSEN 
 
De gemeente Brecht, gevestigd te 2960 Brecht, Gemeentepark 1,  
 
hier rechtsgeldig vertegenwoordigd door het college van burgemeester en schepen. 
 
verder genoemd “de Gemeente” of de “Concessiegever”, 
 
 
EN  
 
… 
 
verder genoemd de “Concessiehouder”, 
 
 
 
samen ook “Partijen” genoemd. 
 
 
 
IS OVEREENGEKOMEN WAT VOLGT: 
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HOOFDSTUK 1 : ALGEMENE BEPALINGEN  

 

Voorafgaand artikel 

Onderliggende concessie werd, na een beperkte marktbevraging sui generis, toegekend door het 
de Gemeente aan de Concessiehouder bij besluit van het college van burgemeester en schepenen 
van […]. 

 

Artikel 1. Voorwerp van de concessie 

 

De Concessiegever geeft in concessie de exploitatie van de Horecazaak, inbegrepen de roerende 
uitrusting ervan, gelegen in het Ontmoetingscentrum ‘t Centrum, Dorpsstraat 73 te 2960 Brecht 
(Sint-Lenaarts).  

Artikel 2. Geldingsduur van de concessie 

 

De concessie loopt van … 2019 tot en met de toekenning van de concessie, waarvan de 
marktbevragingsprocedure werd gestart bij besluit van de gemeenteraad d.d. 13.06.2019.  

 

De concessie is van korte duur en mag op geen enkele wijze de publieke 
marktbevragingsprocedure, zoals gepubliceerd d.d. 17 juni 2019 hypothekeren.  Zij eindigt van 
rechtswege op de datum van toekenning van de concessie aan de nieuwe concessiehouder, 
behoudens bij andersluidende overeenkomst.  

 
 
Artikel 3. Rechtsregime 
 
Er wordt door Partijen uitdrukkelijk erkend dat de wet op de handelshuurovereenkomsten niet 
van toepassing is op deze concessie, geen onderdelen ervan uitgezonderd. 
 
De Concessiehouder zal zich in geen geval mogen beroepen op eender welk handelsfonds, hetwelk 
uitsluitend toebehoort aan de gemeente. 

 

Artikel 4. Staat van bevinding 

 
Middels de ondertekening van deze concessie verklaart de Concessiehouder alvast de horecazaak 
vooraf te hebben bezocht en deze in goede staat van onderhoud ontvangen te hebben en het in 
dezelfde staat te zullen afleveren bij het einde van de concessie. De Concessiehouder ontvangt bij 
de ondertekening van deze concessie tevens alle sleutels, noodzakelijk voor het uitvoeren van zijn 
verplichtingen in het kader van de concessie. 
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HOOFDSTUK 2 : CONCESSIE VAN DE EXPLOITATIE VAN DE HORECAZAAK 

 

Artikel 5. Beschrijving van het voorwerp 

Onder de ‘exploitatie van de Horecazaak’ wordt in deze concessie verstaan: 

De horecazaak (verbruiksruimte), het terras, de keuken met bijhorende berging, allen gelegen in 
het Ontmoetingscentrum "’t Centrum", Dorpsstraat 73 te 2960 Brecht (Sint-Lenaarts), zoals 
aangeduid op het bijgevoegde plan, inbegrepen alle toebehoren of roerende uitrusting van deze 
Horecazaak. 

 
Indeling bouwvolume OC ’t Centrum 
 
GELIJKVLOERS 
 

 
 
CAFETARIA: 
 
Technische beschrijving Cafetaria 

 
De cafetaria is een volledig ingerichte ruimte dat het gebouw voorziet van de nodige 
levendigheid tijdens de ganse week. De toegang is voorzien via de algemene inkom van het 
ganse gebouw, zodoende dat gebruikers van vergaderzalen, bezoekers van de podiumzaal 
ook zeker hun weg vinden naar deze cafetaria. De ruimte is volledig afgewerkt met grijze 
vloertegels en een zwart akoestisch loshangend plafond. De toog en kasten zijn volledig 
uitgewerkt in zwarte hogedruklaminaatplaten (HPL). De toog is voorzien van indirecte 
verlichting. 
 
De bezettingsgraad van de cafetaria is vastgelegd op 100 personen; en deze heeft een 
oppervlakte van 122m². Langs de zijkant links is er 1 extra nooduitgang voorzien. In de 
cafetaria zijn er 2 gescheiden toiletten voorzien (M/V). Voor mindervalide personen en ook 
babyverzorging kan er gebruik worden gemaakt van het daarvoor voorziene toilet in de 
algemene inkomhal van het gebouw. 
 
De cafetaria is voorzien van 2 nieuwe competitiebiljarts en een smart-TV bevestigd aan de 
muur door middel van een draaibare houder. Ook voorzien door de gemeente zijn 18 tafels 
(afmetingen 80x80cm) met 36 leuke daar bijhorende houten stoelen zonder armleggers. De 
biljarts kunnen dichtgelegd worden met een plaat waarrond 18 stuks lage barkrukken kunnen 
geplaatst worden. Voor de toog zijn er nog 8 stuks hoge barkrukken voorzien in de 
basisuitrusting van de cafetaria. 
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Het meubilair voor de cafetaria moet momenteel nog geleverd worden. Het is momenteel nog 
niet duidelijk of deze bij de start van de Pop Up al ter beschikking zullen staan. Afhankelijk van 
de mogelijkheden van de pop-up uitbater zal de gemeente ondersteunen bij het leveren van 
‘tijdelijk’ meubilair.  
 
In de glazen voorgevel is een dubbele volledig opendraaiende deur voorzien die in de 
zomerperiode een gemakkelijke toegang biedt tot het zonneterras. De betonnen zijwanden 
zorgen voor een aangename beschutting tegenover de wind. 
 
De cafetaria heeft een kleine aparte berging voor drank en dergelijke achter de toog. De toog 
is voorzien van 2 tapkranen en 4 drankenkoelkasten. Koeling en aansluiting van vaten is reeds 
allemaal voorzien in de berging. 
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KEUKEN: 
 
Via een deur is er rechtstreekse toegang tot de natte keuken (afwasgedeelte). Via het sas 
achter de cafetaria kan men de warme keuken betreden. 
 
De keuken is gesitueerd tussen de cafetaria en de foyer. Vanuit beide ruimtes kan men direct 
de keuken bedienen. Er is geopteerd door de gemeente om de keuken te voorzien van de 
nodige toestellen zodat deze direct bruikbaar is door verschillende partijen.  
 
Op basis van gesprekken met het FAVV is er geopteerd voor een zone natte keuken. Deze is 
voorzien van een doorschuif-afwasmachine. Vervolgens is er nog de zone kookkeuken. Hierin 
is voorzien in een spoeltafel om groenten te wassen, 2 mobiele werktafels, een kleine en grote 
koelkast en een aparte diepvriezer. Onder de grote dampkap die voorzien is van een 
automatische brandblusinstallatie bevindt zich nog een dubbele friteuse, een combisteamer 
en een inductiekookplaat met 4 pitten daar in het gebouw geen gas aanwezig is. 
 
Alle muren zijn volledig betegeld en voorzien van afgeronde plinten. Het valse plafond bestaat 
uit tegels die gemakkelijk uitneembaar zijn. Langs de parkingzijde is er een groot raam dat  
uitzicht geeft op de doorgang tussen beide parkings. 
 
De keuken kan gebruikt worden als leskeuken voor verschillende verenigingen, door de 
uitbater van de cafetaria als ook gebruikt worden door traiteurs voor verschillende 
feesten. 
 
De bezettingsgraad van de keuken is vastgelegd op 20 personen. 
 

   
 
FOYER: 
De foyer is gesitueerd direct achter de hoofdingang. De foyer is een kleinere zaal voorzien van 
een toog en een ontvangstgeheel met bijhorende gesloten berging en grote sanitaire blok. 
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De ontvangstbalie is opgemaakt in zwarte HPL-platen en voorzien van indirecte verlichting. 
Tevens worden er 2 mobiele vestiairerekken voorzien die achter de ontvangstbalie kunnen 
geplaatst worden, of eventueel ook in de gesloten berging. Deze bergruimte is afgewerkt met 
hetzelfde plaatmateriaal als aan de buitengevel. 
 
Door de zwarte mobiele wand kan de foyerzaal afgesloten worden zodat er een aparte 
doorgang wordt gecreëerd naar de podiumzaal en de sanitaire blok. 
 
De foyerzaal zelf is voorzien van een zwart akoestisch hangend plafond (idem cafétaria). De 
toog heeft zijn eigen kleine berging en net als bij de andere togen is hier ook een tapinstallatie 
voorzien om grote vaten te consumeren. Ook worden er een drankenkoeling en 2 tapkranen 
voorzien. 
 
Vanuit de zaal is er een rechtstreekse toegang naar de keuken. 
 
Met de dubbele glazen buitendeuren kan men gemakkelijk een doorgang maken naar de 
parking achteraan het gebouw. 
 
De bezettingsgraad van de foyer is vastgelegd op 155 personen en heeft een oppervlakte van 
155m². 
 
Naast de toegang tot de keuken is er een smart-TV bevestigd aan de muur door middel van 
een draaibare houder. 
 
Voor foyer en podiumzaal worden er ook door de gemeente voorzien: 
200 stuks stoelen met ijzeren onderstel en houten zitting/leuning in verschillende kleuren en 
50 stuks inklapbare tafels met afmetingen 140x70cm op 5 stapelkarren.  
 
Voor recepties zijn er ook nog eens 10 stuks statafels voorzien. 
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SANITAIRE BLOK: 

De sanitaire blok tussen foyer en podiumzaal zorgt als geluidsbuffer tussen beide zalen. Een 

andersvalidetoilet is er voorzien, een damescompartiment met daarin 5 toiletten en een 

herengedeelte met 3 toiletten en 5 pissijns waarvan 1 op kinderhoogte.   

   
 

PODIUMZAAL (zaal kleipikker): 
 
De podiumzaal betreft een professioneel ingerichte zaal met een mobiele, inschuifbare tribune 
met 244 vaste zitplaatsen, geschikt voor middelgrote theater- en muziekvoorstellingen, 
kleinere congressen, kleinkunst- en schoolopvoeringen. Indien de tribune volledig wordt 
ingeschoven kan er ook altijd een feest gehouden worden in de zaal. De zaal beschikt over 
een eigen toog met 2 tapkranen en volledige tapinstallatie voor grote vaten. Tevens zijn er 
enkele drankenkoelingen voorzien. De toog ligt naast een grote drankenberging, en aan de 
andere zijde langs een berging voor stoelen- en tafelsopslag. 
 
Indien de tribune ingeschoven is, heeft de podiumzaal een oppervlakte van 330m² en een 
bezettingsgraad van 300 personen; en nog eens 40 personen extra op het podium zelf dat een 
oppervlakte heeft van 110m². 
 
De zaal zelf is uitgewerkt met grote keramische tegels, het podium zelf daarentegen beschikt 
over een mooie bamboe-parketvloer. De dragende ijzeren kolommen zijn zwart geschilderd 
en de volledige passerelle rondom de zaal is uitgevoerd in gegalvaniseerde roosters. Langs 
daar kan het technisch personeel via de 1e verdieping naar de technische ruimtes achteraan 
het podium geraken. Om de grote verluchtingskanalen iets meer uit het zicht te trekken, zijn 
ook hier de gegalvaniseerde roosters voor geplaatst. 
 
Het dak zelf is ook zichtbaar gelaten in open steeldeckplaten die ervoor zorgen dat door hun 
schuine ligging het geluid absorbeert waardoor de zaal perfect is qua akoestiek.  
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Op en voor het podium zijn er 3 verschillende trussen voorzien die elektrisch bedienbaar zijn 
vanop de grond. Dit opdat men gemakkelijk de podiumverlichting kan verhangen. Ook het 
podiumdoek vooraan is elektrisch bedienbaar. Het podium is ook toegankelijk voor 
andersvaliden door de traplift naast het kleine trapje. 
 
De 2 kleedruimtes achter het podium zijn allebei voorzien van een doucheruimte met toilet en 
lavabo. In de kleedruimtes heeft men er ook voor gezorgd dat het podiumgeluid hier hoorbaar 
is.  
 
Achteraan het gebouw is een laadkade gemaakt met garagepoort waardoor het handig is om 
podiumtechnieken en overige materiaal op het podium te krijgen en buiten te brengen. De 
poort is bedienbaar met afstandsbediening. 
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VERDIEPING 
 

 
 
VERGADERZALEN 
 
De 3 vergaderzalen op de eerste verdieping liggen langs beiden zijden van de gang en hebben 2 
verschillende afmetingen. 
Er zijn 2 grote vergaderzalen met een oppervlakte van 48m² en deze hebben beiden een 
bezettingsgraad van 30 personen. Tevens is er nog 1 kleinere vergaderzaal aan de zijde van de slagerij 
(met melkglas) en deze heeft een oppervlakte van 34m² en een bezettingsgraad van 20 personen. 
Alle vergaderruimtes zijn voorzien van ingebouwde kasten en beschikken allemaal over een smart-TV 
met Chromecast,  waardoor met elk medium gemakkelijk gelinkt kan worden. 
 
De vergaderruimtes zijn gemakkelijk bereikbaar met een brede, ruime trap of de lift. In de gang wordt 
er een vaste wandvestiaire voorzien. Tevens zijn er 2 mindervalidetoiletten op de verdieping en ook een 
nooduitgang. Via een vaste trapconstructie kan men zo gemakkelijk de parking bereiken in 
noodsituaties. 
 
Een kitchenette op de verdieping kan door de verschillende partijen gebruikt worden (zowel door 
gemeentelijk personeel van de bib als door mensen van de verenigingen). 
De kitchenette is voorzien van een koelkast en spoeltafel. 
 
Door de gemeente zijn er voor de 3 verschillende vergaderzalen tezamen 60 stuks stoelen (zelfde als 
foyer en podiumzaal) en 15 stuks tafels met afmetingen 160x80cm voorzien 
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BIBLIOTHEEK 

 
De bibliotheek is gelegen op de eerste verdieping vooraan het gebouw en heeft als eyecatcher aan de 
voorzijde een ruim terras waarop het gezellig vertoeven is in de zomer. 
 
De bib heeft een oppervlakte van 255 m² en een bezettingsgraad van 50 personen. Doordat het plafond 
veel hoger ligt, is er een aangenaam ruimtelijk gevoel gecreëerd.  
 
Ook hier zijn de dakplaten en de houten draagstructuur duidelijk zichtbaar. 
Kabelgoten zorgen ervoor dat de verlichting op de juiste plaatsen hangt. 
 
Ter plaatse van de vaste onthaalbalie is een verlaagde rode blok vals plafond geplaatst om een 
aangename cosy ruimte te creëren met binnenkomst. 
 

 
 

PARKING 

De site vooraan is voorzien van een kleinere parking waarop beperkt parkeren geldt. Tevens is hier 

een oplaadpunt voor 2 elektrische auto’s voorzien. Voor het afgesloten terras van de cafetaria is er 

een petanquebaan met zitbank voorzien. Naast het grote toegangspad naar de inkom is vooraan een 

fietsenberging voorzien met 4 oplaadpunten voor elektrische fietsen. 

Achteraan is er nog een grote parking voorzien voor auto’s.  

Op beide parkings zijn er in totaal 2 marktkasten voorzien die extra stroom kunnen leveren voor 

evenementen georganiseerd op de parking. 

 

 

 

 

 



 14 

Artikel 6. Exploitatie van de Horecazaak 

 

6.1. Het recht op exploitatie van de Horecazaak wordt verleend aan de Concessiehouder onder de 
voorwaarden en modaliteiten zoals in deze concessie vastgelegd.  

 

6.2. De Concessiehouder dient tijdens de ganse looptijd van de concessie alle praktische, 
technische en menselijke bekwaamheden te bezitten om de exploitatie te doen in de beste 
voorwaarden van degelijkheid en goed beheer, rekening houdend met de aard en de bestemming 
van het voorwerp van de concessie. 

 

Artikel 7. Exploitatievoorwaarden van de Horecazaak betreffende de uitrusting 

 

7.1. De Horecazaak is voorzien van de nodige uitrusting zoals boven beschreven. 

 
7.2. De Horecazaak is nog niet voorzien van meubilair en roerende goederen. Dit zal als, eigendom 
van de gemeente zo snel mogelijk geleverd worden. 

De Concessiehouder is verantwoordelijk voor de verdere uitrusting van de Horecazaak om een 
behoorlijk, continue en professionele exploitatie te waarborgen.  

Het is de Concessiehouder niet toegestaan bijkomende toestellen of spelen te plaatsen, tenzij met 
voorafgaande en schriftelijke toestemming van de Gemeente. De Concessiehouder kan 
occasioneel, bijvoorbeeld bij bijzondere activiteiten, wel tijdelijk bijkomend meubilair plaatsen.  
 
 

7.3. De Concessiehouder zal de uitrusting van de Horecazaak op een behoorlijke wijze aanwenden 
en beheren. Hij zal hierbij, indien mogelijk, steeds de voorschriften van de gebruiksaanwijzingen 
volgen. 

 

7.4. Het is de Concessiehouder niet toegestaan de interne schikking en opdeling van de lokalen te 
veranderen, tenzij met voorafgaande en schriftelijke toestemming van de Gemeente. 

 

7.5. De Gemeente kan, om redenen van hygiëne, veiligheid, gevaar voor de gezondheid of om 
andere door de Gemeente aan te geven redenen, de Concessiehouder verplichten om, op eigen 
kosten en binnen een door de Gemeente redelijkerwijze te bepalen termijn,  het materieel of de 
uitrusting, eigendom van de Concessiehouder, te vernieuwen, te vervangen, uit te breiden of te 
beperken. 

 

7.6. De Concessiehouder is verantwoordelijk voor een bestendige staat van netheid in de 
Horecazaak. 

 

 

 

 

 



 15 

Artikel 8. Exploitatievoorwaarden van de Horecazaak betreffende de tarifering 

 

8.1. De Concessiehouder verbindt er zich toe zijn producten en consumpties tegen gangbare, 
marktconforme prijzen in vergelijkbare inrichtingen te verkopen.  

De prijzen en de prijswijzigingen, geen uitgezonderd, worden ter goedkeuring voorgelegd aan het 
de Gemeente hetzij, voor het eerst, voorafgaand aan de openstelling van de Horecazaak, en daarna 
telkens voor de inwerkingtreding van een prijswijziging. 

 

8.2. In de Horecazaak moet op duidelijke, verzorgde en goed zichtbare wijze de prijslijst 
aangeplakt worden, die de prijs van de consumpties aanduidt. 

Op deze prijslijst dient duidelijk vermeld te worden dat de BTW en de bediening in de prijzen 
inbegrepen zijn.  

 

8.3. Het is de Concessiehouder niet toegelaten andere consumpties of goederen te verkopen dan 
deze vermeld op de prijslijst. 

 

Artikel 9. Exploitatievoorwaarden van de Horecazaak betreffende de openingsuren 

 

9.1. De Horecazaak is verplicht geopend, ten minste: 

- … 

 

9.2. Het is de Concessiehouder toegestaan de Horecazaak ook buiten deze momenten te openen, 
zoals optioneel tijdens de schoolvakanties of tijdens avondvergaderingen. 

 

9.3. De Concessiehouder zal zijn jaarlijks verlof, minstens drie (3) maanden vooraf, ter 
goedkeuring voorleggen aan de Gemeente. Hij zal hierbij rekening houden met de activiteiten en 
de programmatie in het Ontmoetingscentrum. 

 

9.4. Iedere vorm van sluiting tijdens de verplichte openingsuren dient voorafgaand te worden 
goedgekeurd door de Gemeente.  

 

 

Artikel 10. Exploitatievoorwaarden van de Horecazaak betreffende het personeel 

 

10.1. De Concessiehouder moet over voldoende bevoegd personeel beschikken om de exploitatie 
op vakkundige wijze en in een normaal tempo te kunnen verzekeren. De continuïteit van de 
exploitatie dient te allen tijde gegarandeerd te worden. Bij afwezigheid zal de Concessiehouder 
zelf voor vervanging zorgen en zal dit ter kennisname aan de Gemeente voorleggen. 

 

10.2. De Concessiehouder kan slechts personeelsleden of aangestelden te werk stellen, van wie de 
tewerkstelling vooraf ter goedkeuring aan de Gemeente werden overgemaakt. 
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Daartoe zullen aan de Gemeente alle persoonlijke en tewerkstellingsgegevens door de 
Concessiehouder worden overgemaakt. De Gemeente zal deze gegevens steeds behandelen met 
respect voor de privacy. 

De Gemeente heeft het recht zich gemotiveerd te verzetten tegen de indiensttreding of het behoud 
van aangestelden of personeelsleden die de goede werking van de uitbating, de goede faam ervan 
of deze van de Gemeente zouden kunnen schaden.  

 
10.3. Het ontslag van een personeelslid wordt steeds vooraf, hetzij binnen een redelijke termijn 
bij een ontslag om hoogdringendheid, aan de Gemeente gemeld door de Concessiehouder. 

 

10.4 De Concessiehouder zal erover waken dat zijn aangestelden en personeelsleden van goed 
zedelijk gedrag zijn, zich voornaam gedragen tegenover de gebruikers, zowel in omgang als in taal. 
De betrokken personen moeten steeds verzorgde kledij dragen en Nederlandstalig zijn. 

 

10.5. De Concessiehouder moet alle wettelijke bepalingen naleven die verband houden met de 
tewerkstelling van personeel. 

 

Artikel 11. Exploitatievoorwaarden van de Horecazaak betreffende de bedrijfsvoering 

 

11.1. Tussen de Gemeente en de Concessiehouder bestaat geen enkele band van 
ondergeschiktheid. De Concessiehouder is volledig zelfstandig en dient stipt aan al zijn sociale en 
fiscale verplichtingen te voldoen. De Concessiehouder staat in voor de bestellingen van dranken 
en voedingswaren.  

 

11.2. De Concessiehouder mag in de Horecazaak warme en koude dranken, consumptie-ijs, 
belegde broodjes en allerlei versnaperingen en snacks verkopen om in de Horecazaak genuttigd 
te worden. 

De dranken en eetwaren moeten van allereerste kwaliteit zijn. De Concessiehouder is verplicht 
dranken, versnaperingen en eetwaren degelijk te verzorgen. Alcoholische dranken van meer dan 
22 volumeprocenten mogen niet binnengebracht worden, aanwezig zijn of verhandeld worden in 
de Horecazaak. 

 

11.3. De wet op de beteugeling van dronkenschap dient uitgehangen te worden op een goed 
zichtbare plaats en dient ook strikt nageleefd te worden. 

 

11.4. Het bewaren en opslaan van brandbare en ontplofbare materialen binnen de gebouwen van 
de Horecazaak is verboden, met uitzondering van gasflessen noodzakelijk voor de goede werking 
van een tapinstallatie. Deze gasflessen moeten met de noodzakelijke omzichtigheid worden 
geplaatst en gehanteerd. 

 

De Concessiehouder moet te allen tijde de reglementering inzake brandveiligheid naleven. 
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11.5. De Concessiehouder noch zijn aangestelden of personeelsleden mogen zich mengen in 
interne aangelegenheden betreffende het gemeentelijk beheer van het Ontmoetingscentrum. Zij 
kunnen wel steeds suggesties desbetreffend doen aan de Gemeente. 

 

11.6. Indien de Gemeente wijzigingen aan de toepasselijke gebruiksreglementering van het 
Ontmoetingscentrum aanbrengt, kan de Concessiehouder daardoor geen schadevergoeding of 
verzachting van de concessievoorwaarden eisen. 

 

11.7. De Concessiehouder is elke avond verantwoordelijk voor het sluiten van alle ramen en 
deuren voor het doven van alle lichten en voor gebeurlijk uitschakelen of verminderen van de 
verwarming in de Horecazaak. 

 

11.8. Het inrichten of laten doorgaan van politieke manifestaties in de Horecazaak is verboden. 
Het is de Concessiehouder verboden in de Horecazaak enige politieke, ideologische of filosofische 
propaganda te voeren. 

 

11.9. Het houden van dieren is verboden, behoudens andersluidende en voorafgaande toelating 
van de Gemeente. 

 

11.10. De Concessiehouder dient zich te houden aan de wetgeving met betrekking tot het 
rookverbod.  

 

11.11. De muziek moet derwijze geregeld worden dat ze niet storend is voor de gebruikers van de 
Horecazaak, van het Ontmoetingscentrum en de omwonenden. 

 

11.12. De Concessiehouder verbindt zich er verder toe zo spaarzaam mogelijk de energiebronnen 
aan te wenden. 

 

11.13. Het is de Concessiehouder verboden in en aan de Horecazaak uithangborden, opschriften, 
lichtreclames, publiciteitspanelen en dergelijke aan te brengen zonder voorafgaande en 
schriftelijke toelating van de Gemeente. De Gemeente behoudt zich het recht voor het karakter, de 
stijl en de grootte die deze voorwerpen mogen hebben, aan te duiden alsook de plaats waar zij 
mogen worden aangebracht. 

Aanplakbrieven van cultuurevenementen, aanbevelingen van cultuurverenigingen enz. …  zijn 
enkel toegelaten op de officiële aanplakborden. 

De Concessiehouder is gehouden tot ophanging van alle aankondigingen en documenten waartoe 
hij door de Gemeente wordt verplicht. 

 

11.14. Het inrichten van andere activiteiten die niet direct aansluiten bij de exploitatie van de 
Horecazaak tijdens cultuurevenementen, moeten schriftelijk aangevraagd worden aan de 
Gemeente ten minste drie weken vóór de activiteit. 
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Artikel 12. Exploitatievoorwaarden van de Horecazaak betreffende de lasten en het 
onderhoud 

 

12.1. De Concessiehouder staat in voor het beheer over en de uitbating van de Horecazaak, de 
schoonmaak en het toezicht van de lokalen die in de concessie vervat zijn. 

De Gemeente vervult geen enkele bewakingsplicht met betrekking tot de Horecazaak.  

 

12.2. Alle taksen, lasten, retributies, wettelijke verplichtingen of vergoedingen van welke aard 
ook, van welke instantie die ook mogen uitgaan en die verband houden met de concessie, zijn ten 
laste van de Concessiehouder. 

De Concessiehouder wordt verondersteld hiertoe alle nuttige inlichtingen te hebben ingewonnen 
en hij zal zodanig niet het minste bezwaar kunnen doen gelden tegenover de Gemeente of 
daardoor een vermindering of verbreking van de concessie kunnen inroepen. 

 

12.3. De Concessiehouder staat in voor het verkrijgen van alle toelatingen of  vergunningen, 
noodzakelijk voor de exploitatie van de Horecazaak. Hij zal tevens aan de bevoegde overheid de 
vereiste bestuurlijke toelating aanvragen betreffende het uitbaten van een drankgelegenheid. 

 

12.4. De Concessiehouder staat in voor alle onderhoud- en geringe herstellingswerken, die – en 
dit louter ter vergelijking voor deze concessie -  gewoonlijk ten laste vallen van een zogenaamde 
‘huurder’ in de zin van het Burgerlijk Wetboek.  

De Gemeente staat in voor alle andere herstellingen. De Concessiehouder moet de Gemeente tijdig 
inlichten van de noodzakelijkheid en dringendheid van deze uit te voeren andere herstellingen. 

 

12.5. De Concessiehouder zal toelaten dat de Gemeente de door hen nodig geoordeelde werken 
van grote of kleine herstellingen aan de lokalen of opfrissingen van het gebouw, uitvoert in de 
loop van de concessietermijn.  

Hij zal hiervoor geen schadevergoeding of vermindering van de concessievergoeding mogen 
eisen, voor zover deze werken de exploitatie van de Horecazaak niet geheel onmogelijk maken 
gedurende een periode die langer is dan 20 kalenderdagen. Bij een langere periode dan 20 
kalenderdagen is de Gemeente, vanaf de 21e dag, een schadevergoeding verschuldigd aan de 
Concessiehouder, behoudens in gevallen van Overmacht. De schadevergoeding maakt een 
verhoudingsgewijze vermindering uit van de concessievergoeding waarbij slechts wordt 
gerekend vanaf de 21e dag. 

De werkzaamheden zullen zoveel als mogelijk uitgevoerd worden dusdanig dat de uitbating van 
de Horecazaak niet belet wordt. De Gemeente verwittigt de Concessiehouder tijdig wanneer zij tot 
dergelijke werken wensen over te gaan. 

 

Artikel 13. Controle 

 

13.1. De Gemeente heeft steeds een controlerecht met betrekking tot: 

- het personeelsbeleid van de Concessiehouder (vb. het personeelsregister); 

- de sociale en fiscale verplichtingen van de Concessiehouder; 

- de jaarlijkse omzetcijfers van de Concessiehouder; 
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- de verzekeringen aan te gaan door de Concessiehouder; 

- de bestuurlijke vergunningen en toelatingen aan te vragen door de Concessiehouder; 

- de staat van onderhoud en uitrusting van de Horecazaak; 

- alle andere verplichtingen van de Concessiehouder in het kader van deze concessie. 

 

13.2. Het controlerecht houdt in dat de Gemeente hierover steeds vragen kan stellen aan de 
Concessiehouder, zich documenten kan laten voorleggen of zich toegang kan laten verschaffen 
door de Concessiehouder tot de Horecazaak, ook buiten de openingsuren. 

 

 

Artikel 14. Schade, aansprakelijkheid en verzekeringen 

 

14.1. De Concessiehouder alleen is verantwoordelijk voor elke schade door hem, zijn 
aangestelden, personeelsleden of zijn cliënteel veroorzaakt aan de roerende of onroerende 
goederen die eigendom zijn van de Gemeente of die door de Gemeente ter beschikking werden 
gesteld, en de Horecazaak, ook buiten de openingsuren.  

De Concessiehouder is steeds aansprakelijk voor het verlies van goederen, eigendom van het de 
Gemeente. 

 

14.2. Beschadigingen aan de Horecazaak, door wie ook en wanneer ook veroorzaakt, dienen zo 
spoedig mogelijk door de Concessiehouder en in principe binnen de week hersteld te worden, bij 
gebreke waaraan hiertoe, op kosten van de Concessiehouder, door de Gemeente zal kunnen 
worden overgegaan. 

De kosten die de Gemeente in dit laatste geval aangaat, moeten op eenvoudige voorlegging van de 
rekening terugbetaald worden door de Concessiehouder aan de Gemeente, en dit binnen de 
vijftien (15) dagen op straffe van de verhoging van deze kosten met de wettelijke intrestvoet, 
verschuldigd vanaf de dag van voorlegging van de rekening tot de dag van de vereffening ervan 
en dit zonder enige ingebrekestelling. 

 

14.3. De Gemeente is niet verantwoordelijk voor verlies of diefstal van zaken toebehorende aan 
de Concessiehouder, zijn aangestelden, personeelsleden of zijn cliënteel. 

 

14.4. De Concessiehouder is aansprakelijk voor brand in de Horecazaak en voor de daaruit 
vloeiende schade aan gebouwen, uitrusting, apparatuur, materieel, meubilair, voorraden, enz…, 
tenzij hij bewijst dat de brand door toeval, overmacht, kwaad opzet of door een gebrek aan het 
gebouw ontstaan is of overgegaan is. 

 

14.5. De Concessiehouder zal bij een erkende verzekeringsmaatschappij de Horecazaak tegen 
brand, ontploffing, gas, elektriciteit, bliksem, glasbraak en diefstal verzekeren, in hoofde van het 
gebruik van de lokalen en voor zover deze risico’s nog niet verzekerd zijn door de Concessiegever.  

Het tegen brand te verzekeren kapitaal - voor zover het de waarde vertegenwoordigt van de 
eigendom van de Gemeente - mag niet lager zijn dan het door de Gemeente aangegeven bedrag. 

De Concessiehouder zal zich tegen alle gebeurlijke ongevallen en risico's verzekeren voor al de 
verschillende activiteiten die het voorwerp van deze concessie uitmaken. Hij dient verder zijn 
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burgerlijke verantwoordelijkheid te laten dekken ten overstaan van zijn personeelsleden en 
aangestelden, de verbruikers en de Gemeente (burgerlijke en objectieve aansprakelijkheid).  

Het bewijs van betaling van de respectieve premies, dient de Concessiehouder elk jaar voor te 
leggen aan de Gemeente. 

Naargelang de polissen, dienen de volgende bepalingen te worden ingelast : 

a) de verzekeringsmaatschappij verbindt zich er toe de Gemeente onmiddellijk te 
verwittigen ingeval de premie niet zou betaald worden door de Concessiehouder alsook 
van de schorsing of de vernietiging van de polis ; 

b) ingeval van brand verbindt de verzekeringsmaatschappij zich ertoe de op grond van de 
verzekerde waarde vastgestelde schadevergoeding algeheel aan de Gemeente, als 
eigenaar, uit te betalen zonder dat de Gemeente, kan verplicht worden het schadebedrag 
voor heropbouw of herstel aan te wenden. 

 

14.6. De Gemeente is gerechtigd, zo de Concessiehouder in gebreke blijft, zelf een polis op naam 
en op kosten van de Concessiehouder af te sluiten. 
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HOOFDSTUK 5 : DE CONCESSIEVERGOEDING 

 

Artikel 15. Concessievergoeding 

 
15.1. Er is, voorafgaandelijk aan iedere maand, door de Concessiehouder een concessievergoeding 
verschuldigd aan de Gemeente. Deze concessievergoeding houdt een symbolische vergoeding in, 
gelet op de buitengewone omstandigheden en de hoogdringendheid.  
 
De basisconcessievergoeding bedraagt € …, per dag. 
 

15.2. De concessievergoeding zal aangerekend worden bij middel van een maandelijkse factuur 
met BTW, opgemaakt door de Gemeente. 

Ingeval van niet-betaling (of onvoldoende betaling) van de concessievergoeding binnen de 
termijn bepaald op de factuur, zal een intrestvergoeding, berekend op basis van de wettelijke 
intrestvoet, aangerekend worden op het verschuldigde bedrag vanaf de eerste van de betrokken 
maand en dit zonder enige ingebrekestelling. 

 

Artikel 16. Kosten opgelopen door het de Gemeente 

 

Bovenop de maandelijkse concessievergoeding, zullen de verbruikskosten van elektriciteit, water, 
gas of andere kosten in de mate ze aan de Gemeente werden gefactureerd, op basis van het reëel 
verbruik maandelijks door de Gemeente aan de Concessiehouder doorgefactureerd worden, met 
toepassing van BTW. 
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HOOFDSTUK 6 : TEKORTKOMINGEN EN SANCTIES 

Artikel 17 

 

17.1. Onverminderd de andere financiële verplichtingen bij deze concessie opgelegd en 
onverminderd eventuele vergoeding van schade, en onverminderd de mogelijkheid tot 
beëindiging, kan elke inbreuk op gebruikelijke of bij deze overeenkomst aangegane 
verplichtingen aanleiding geven tot het toepassen van een boete van € 300 per vastgestelde 
inbreuk.  

Van de vaststelling wordt door de Gemeente telkens een proces-verbaal gemaakt.  

Bij herhaling van dezelfde feiten binnen het jaar kan de boete verdubbeld, en vanaf het derde feit 
binnen het jaar verdrievoudigd worden.  

 

17.2. Alvorens door de Gemeente tot een boete kan worden beslist wordt de Concessiehouder 
gehoord. De beslissing tot toepassing van een boete wordt aan de Concessiehouder binnen de vijf 
(5) dagen na het horen, bij aangetekend schrijven, medegedeeld. 

 

17.3. Elke boete dient binnen de vijftien (15) kalenderdagen te worden voldaan. 
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HOOFDSTUK 7 : SLOTBEPALINGEN 
 
Artikel 18. Richtlijnen van de Gemeente 
 
De Concessiehouder verbindt zich ertoe zich, te allen tijde, stipt te gedragen naar de richtlijnen 
hem verstrekt door de Gemeente. Hij dient zich te schikken naar de richtlijnen van de Gemeente 
en dit onder meer binnen het kader van de goede werking van het Ontmoetingscentrum en de 
Horecazaak.  
 
De Gemeente zal daartoe regelmatig overleg met de Concessiehouder hebben teneinde de nodige 
werkafspraken te maken. 
 
 
Artikel 19. Bezwaring en overdracht 
 
19.1. Het is de Concessiehouder niet toegelaten geheel of gedeeltelijk het voorwerp van de 
concessie, de concessie zelf of de eruit voortvloeiende gebruiks -en beheersrechten, te bezwaren 
behoudens met voorafgaande toelating van de Gemeente. 
 

 
19.2. Het is de Concessiehouder niet toegelaten geheel of gedeeltelijk het voorwerp van de 
concessie, de concessie zelf of de eruit voortvloeiende gebruiks -en beheersrechten, over te 
dragen behoudens met voorafgaande toelating van de Gemeente. 

In bevestigend geval wordt er verplicht een overdrachtovereenkomst opgesteld tussen de 
Gemeente, de Concessiehouder - overdrager en de derde partij die de concessie wenst over te 
nemen.  

De overdracht gebeurt onder vier voorwaarden : 

1. De overnemer aanvaardt integraal de plichten te voldoen zoals ingeschreven in de 
oorspronkelijke concessieovereenkomst,; 

2. De oorspronkelijke Concessiehouder heeft alle plichten voldaan op het moment van de 
overdracht; 

3. De oorspronkelijke Concessiehouder is bevrijd van iedere aansprakelijkheid tegenover de 
Gemeente voor de resterende duur van de concessie. 

4. De overdracht gebeurt slechts voor de nog resterende concessietermijn van de 
oorspronkelijke concessieovereenkomst. 

 
 
19.3. Het voorwerp van de concessie mag niet, geheel of gedeeltelijk, in subconcessie worden 
gegeven, behoudens met voorafgaande toelating van de Gemeente. 

 

 
Artikel 20. Communicatie 

 

20.1. Alle correspondentie en uitwisseling van informatie of bescheiden in uitvoering van deze 
concessie is rechtsgeldig gedaan voor zover deze persoonlijk wordt afgeleverd of via geschrift of 
via schriftelijk bevestigde elektronische data - communicatie gebeurt op één van de 
bovenvermelde coördinaten, in de mate dat er niets anders geregeld is in deze concessie. 
 
20.2. Voor de Gemeente is dit: 
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Naam (Dossieropvolger): Tinne Rombouts 
Adres Dossieropvolger: Gemeentepark 1 
Telefoon Dossieropvolger: 03 660 25 50 
E-mail Dossieropvolger: tinne.rombouts@brecht.be 
 
 
Voor de Concessiehouder is dit: 
 
Naam: 
Functie: 
Adres: 
Telefoon: 
Fax: 
E-mail: 
 

Artikel 21. Einde van de concessie 

 

21.1. De concessie eindigt van rechtswege op de datum van toekenning van de concessie aan de 
nieuwe concessiehouder, behoudens bij andersluidende overeenkomst. 

 

21.2. Partijen kunnen steeds in onderling akkoord een einde maken aan deze concessie.  

 

21.3. De concessie eindigt, in hoofde van de Concessiehouder, tevens bij de toegelaten overdracht, 
vermeld in artikel 20.2. 

 

21.4. De Gemeente heeft het recht bij ernstige tekortkomingen door de Concessiehouder de 
concessie te verbreken. Worden ondermeer als ernstige tekortkomingen beschouwd : 

1. het geregeld verzaken aan de uitbating van de Horecazaak; 

2. het overtreden van regels met betrekking tot voedselhygiëne en volksgezondheid 
in de uitbating van de Horecazaak; 

3. het niet of onvoldoende betalen van twee (2) opeenvolgende facturen voor de 
concessievergoeding; 

4. de rechtsonbekwaamheid, ontzetting, faillissement of kennelijk onvermogen van 
de Concessiehouder; 

5. het wanbeheer of wangedrag, gebrek aan onderhoud en waardevermindering of 
achteruitgang van de uitbating van de Horecazaak, die aan de nalatigheid of het 
verzuim van de Concessiehouder is te wijten; 

6. wanneer zonder de toestemming van de Gemeente de aard of de bestemming van 
de lokalen in de Horecazaak wordt gewijzigd; 

7. bedrog of nalatigheden, inbreuken betreffende de dranken die verhandeld worden 
in de Horecazaak; 

8. wanneer mocht blijken dat de Concessiehouder zich onttrekt of verzuimt de 
bepalingen van deze concessie na te leven of uit te voeren na 2 schriftelijke 
aanmaningen door de Gemeente; 
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9. wanneer de concessiehouder verzuimt zijn wettelijke verplichtingen te voldoen 
en deze aanleiding geven tot strafrechtelijke veroordelingen; 

10. strafrechtelijke veroordelingen van de Concessiehouder die een behoorlijke 
exploitatie van de Horecazaak hypothekeren; 

11. openlijke en ernstige beledigingen aan de Gemeente of diens aangestelde; 

12. het organiseren van gesloten feesten zonder daarvoor in het bezit te zijn van de 
nodige toelating van de Gemeente; 

13. een omzetdaling van meer dan 30% ten overstaan van het vorig boekjaar.  

 

De ernstige tekortkomingen worden vastgesteld door de Gemeente of haar aangestelde.  

Alvorens tot de verbreking van deze concessieovereenkomst kan worden besloten, dient de 
Gemeente de Concessiehouder te horen. De genomen beslissing wordt hem binnen de vijf (5) 
dagen na het horen, bij aangetekend schrijven, medegedeeld. De beëindiging gaat in twee (2) 
dagen na de datum van verzending van het beëindigingsschrijven. 

 

21.5. De Gemeente heeft verder steeds het recht tot gemotiveerde doch éénzijdige en 
onmiddellijke beëindiging van de concessie, om redenen van algemeen belang, onverminderd het 
recht op schadevergoeding dat hierdoor in hoofde van de Concessiehouder kan ontstaan. 

 

21.6. De Concessiehouder heeft geen recht op vergoeding vanwege de Gemeente of verlenging van 
de termijn van de concessie, wegens moeilijke uitbating, noodzakelijk onderhoud of herstel, of 
normale hinder, evenwel onder behoud van de toepassing van de artikels 12.5 en 20.2. 

 

21.7. Bij het einde van de concessie moet de Concessiehouder de gebouwen, de lokalen, de 
uitrusting en de inrichting in de vroegere staat herstellen, zoals blijkt uit de staat van bevindingen, 
als vermeld in artikel 4 en artikel 24.5, tenzij de Gemeente er de voorkeur aan geeft de uitgevoerde 
verbouwingswerken te behouden, in welk geval zij hiervoor geen vergoeding verschuldigd is aan 
de Concessiehouder. 

 

21.8. De Concessiehouder is gehouden zijn volle medewerking te verlenen aan de Gemeente naar 
aanleiding van de bezichtiging van de lokalen door kandidaat – concessiehouders met het oog op 
het afsluiten van een nieuwe concessie, ook buiten de openingsuren. 
 
 
21.9. Bij het einde van de concessie worden alle sleutels van de Horecazaak onmiddellijk 
ingeleverd bij de Gemeente. 

 
 

Artikel 22. Overmacht en Onvoorziene Omstandigheden. 
 
 
22.1. Partijen zijn niet aansprakelijk ten aanzien van elkaar wanneer zij hun verplichtingen 
krachtens deze concessie niet kunnen nakomen ingevolge bewezen Overmacht. Overmacht moet 
in de gemeenrechtelijke zin van het woord worden toegepast.  
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Partijen kunnen zich slechts beroepen op Overmacht voor zover deze Overmacht bij aangetekend 
schrijven aan de andere partij wordt gemeld binnen de vijftien (15) kalenderdagen nadat zij zich 
heeft voorgedaan. 
 
In geval van Overmacht kunnen Partijen in gemeen overleg beslissen de concessie te herzien. 
 
Indien de Overmacht gedurende meer dan vijftig (50) kalenderdagen blijft aanhouden, heeft elke 
Partij het recht om de concessie bij aangetekend schrijven op te zeggen, zonder dat hierdoor 
Partijen tegenover elkaar kunnen gehouden zijn tot schadevergoeding. De verzending van het 
aangetekende schrijven heeft de beëindiging van rechtswege van de concessie tot gevolg. 
 
22.2. Indien er zich tijdens de uitvoering van de concessie Onvoorziene Omstandigheden 
voordoen, kan elke Partij herziening van de concessie verzoeken, inbegrepen het recht voor beide 
Partijen op een passende compensatie, als aan de volgende cumulatieve voorwaarden is voldaan: 
- de omstandigheden dienen een abnormaal karakter te hebben; 
- zij konden niet redelijkerwijze worden voorzien bij het toewijzen van de concessie; 
- de vragende Partij heeft alle nodige inspanningen geleverd om de onvoorziene omstandigheden 
te verhelpen of te vermijden; 
- de onvoorziene omstandigheden maken de uitvoering van de concessie aanzienlijk moeilijker of 
kostelijker. 
 
Indien, gelet op het specifieke karakter van de Gemeente als lokaal openbaar bestuur, een 
beslissing van een overheid die de Gemeente niet naast zich neer kan leggen meebrengt dat de 
gehele of gedeeltelijke uitvoering van de concessie onmogelijk wordt gemaakt, wordt dit als een 
Onvoorziene Omstandigheid aanzien. Hieronder worden ondermeer verstaan het nemen van 
beslissingen ingevolgde bindende adviezen van andere overheden en het verplicht nemen of 
ondergaan van begrotingsmaatregelen ingevolge het verplicht financieel evenwicht voor lokale 
besturen. 

 

Artikel 23. Deelbaarheid 
 
 
23.1. Indien krachtens wettelijke bepalingen van openbare orde of van dwingend recht één of 
meerdere bepalingen van huidige concessie nietig of niet - tegenstelbaar zouden zijn, dan zullen 
de artikel die nietig of niet - tegenstelbaar zijn, als ongeschreven beschouwd worden.  
De nietigheid of niet - tegenstelbaarheid van een bepaling in deze concessie zal geenszins de 
nietigheid of de niet - tegenstelbaarheid van de overige bepalingen van deze concessie of van de 
concessie zelf met zich meebrengen.   
 
23.2. De Gemeente neemt een inspanningsverbintenis op zich om, in voorkomend geval, de nietige 
bepaling(en) te vervangen door een werkbare en geldige bepaling met een praktisch en 
economisch gelijkaardig resultaat, in die zin dat ten allen tijde het voorwerp van de huidige 
concessie in essentie dient bewaard te blijven.  

 
 

 
Artikel 24. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank 
 
 
24.1. Deze overeenkomst wordt beheerst door en geïnterpreteerd volgens het Belgische recht. 
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24.2. Elk geschil wordt tussen Partijen behandeld waarbij steeds wordt gezocht naar een 
oplossing in der minne, bij gebreke waaraan het geschil door de meest gerede Partij onderworpen 
aan de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement 
Oudenaarde. 
 
 
Opgemaakt te Brecht, op […], in zoveel exemplaren als er partijen zijn plus één. Dit laatste 
exemplaar is voor de registratie door de Concessiehouder bestemd. 

 

Voor de Gemeente,                                                De concessiehouder, 

 

…………………………………………        ………………………. 

 
 
 
 
 


