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Horecazaak – “OC ‘t Centrum” te Sint - Lenaarts 

  
 

 
 

 

SELECTIELEIDRAAD 
 
 

“UITBATINGSRECHT VAN HET 
ONTMOETINGSCENTRUM ‘T CENTRUM” 

 
 
 

Publieke marktbevragingsprocedure sui generis 
 

 

Infosessie  

dd.  5 augustus 2019 om  18 uur  

Met deze selectieleidraad nodigt de gemeente Brecht alle 
geïnteresseerde partijen uit om een kandidatuur voor het 
uitbatingsrecht in te dienen.  

Uiterste datum voor ontvangst van de kandidaturen: 9 september 
2019 om 11h. 
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1. ALGEMENE SITUERING VAN DE OPDRACHT IN HET LICHT VAN 
DE PROCEDURE EN TOELICHTING BIJ ENKELE BEGRIPPEN 

 
 

1.1. Algemene inleiding 
 
Deze procedure wordt uitgeschreven door de gemeente Brecht met kantoren te 
Gemeentepark 1, 2960 Brecht.  
 
Voorliggend document kadert in de toewijzingsprocedure van een uitbatingsrecht van het 
ontmoetingscentrum ‘t Centrum in Sint - Lenaarts. 
 
Beeld van het nieuwe vrijetijdscentrum en een impressie van het interieur: 
 

   
 
 
Het uitbatingsrecht zal worden toegewezen volgens een procedure sui generis. Op de keuze 
voor de procedure wordt verder in deze selectieleidraad ingegaan. 
 
1.2. Opzet van de selectieleidraad 
 

Op basis van deze selectieleidraad zal overgegaan worden tot de kwalitatieve selectie van de 
kandidaten.  

Met deze selectieleidraad nodigt de gemeente Brecht alle geïnteresseerde partijen uit 
om een kandidatuur voor het uitbatingsrecht in te dienen.  

Deze selectieleidraad heeft dus tot doel kandidaten - uitbater, met het oog op het indienen van 
een kandidatuur, nadere informatie te verstrekken omtrent het mogelijke voorwerp van het 
uitbatingsrecht, het verloop van de procedure, alsmede de selectiecriteria op basis waarvan 
tot de selectie van de kandidaten zal worden overgaan. 
 
Deze selectieleidraad heeft betrekking op de eerste fase van de toewijzingsprocedure van het 
uitbatingsrecht, die in totaal uit vier fasen zal bestaan: 
 
(1) De gemeente Brecht zal in een eerste fase overgaan tot de selectie van kandidaten die 

voldoen aan de selectiecriteria. Indien er méér dan vijf (5) kandidaten zouden voldoen aan 
de criteria, kan de gemeente hetzij door selecteren zoals verder in de selectieleidraad 
wordt uiteengezet hetzij alle kandidaten toelaten tot de volgende fase; 
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(2) In de tweede fase van de procedure zullen de geselecteerde kandidaten worden verzocht 
deel te nemen aan een gespreksronde, teneinde finaal te komen tot een afgelijnd voorwerp 
van het uitbatingsrecht, inbegrepen marktconforme uitbatingsvoorwaarden en de 
juridische afbakening en kwalificatie.  

Alle elementen van de uitbating zijn in deze fase bespreekbaar (vb. ambitieniveau 
van de uitbating, uitbating van de horeca én van de zalen, afsprakenkader met de 
gemeente, betrokkenheid van de gemeente, …). 

De individuele gesprekken met de geselecteerden kunnen gevoerd worden aan de hand 
van bv. een ontwerp van overeenkomst. Bij de gesprekken wordt maximaal rekening 
gehouden met de vertrouwelijkheid van de gesprekken. 

Enkel de deelnemers aan de gespreksronde zullen dan finaal worden toegelaten om een 
voorstel in te dienen op het uitbatingsrecht, zoals het na de gesprekken door de gemeente 
Brecht wordt omschreven.  

M.a.w. enkel partijen die geselecteerd zijn en die hebben deelgenomen aan de 
gespreksronde komen in aanmerking voor de toewijzing van het finale uitbatingsrecht.  

(3) In de derde fase worden de eigenlijke uitbatingsvoorstellen ingediend op basis van het 
aangepast voorwerp van het uitbatingsrecht en worden deze voorstellen beoordeeld 
volgens de toewijzingscriteria; 

(4) In de vierde fase kan nog worden onderhandeld over een of meerdere van de ingediende 
voorstellen alvorens over te gaan tot de toewijzing van het uitbatingsrecht, bv. onder de 
vorm van een concessie. Deze fase is dan ook optioneel. 

 

1.3. Tegenstrijdigheden en onduidelijkheden in de selectieleidraad 
 
 
Deze selectieleidraad is met zorg samengesteld. De gemeente Brecht hecht veel belang aan 
de gelijke behandeling van de kandidaten en heeft deze leidraad ook in het licht van deze 
bekommernis opgesteld.  
 
Indien in deze leidraad tegenstrijdigheden, onduidelijkheden, … zouden opgemerkt worden 
die bijvoorbeeld van aard zijn dat ze volgens de kandidaten aanleiding geven tot 
misinterpretaties of misvattingen, of zelfs de kandidaten in de onmogelijkheid brengen een 
kandidatuur in te dienen, dan wordt van de kandidaten gevraagd dat zij dit schriftelijk aan de 
gemeente Brecht zouden laten weten (via de contactpersoon, Hoofdstuk 2 van deze 
selectieleidraad).  
 
Een kandidaat kan zich dan ook niet meer beroepen op onduidelijkheden of onvolkomenheden 
waarvan hij de gemeente Brecht pas ná het indienen van zijn kandidatuur in kennis heeft 
gesteld. 
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1.4. Akkoordverklaring 
 
Door een kandidatuur in te dienen aanvaardt de kandidaat onvoorwaardelijk de inhoud van 
voorliggende selectieleidraad, inbegrepen de keuze voor de procedure sui generis en het 
verloop ervan. 
 
De kandidaat kan niet meer rechten putten uit deze selectieleidraad dan uitdrukkelijk vermeld. 
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2. VERLENER VAN  HET UITBATINGSRECHT en 
CONTACTPERSOON 
 

 
Het uitbatingsrecht wordt verleend door: 
 

Gemeente Brecht 
Gemeentepark 1 
2960 Brecht 
 

De gemeente Brecht is voor deze opdracht bereikbaar via de volgende contactpersoon: Tinne 
Rombouts, Gemeentepark 1, 2960 Brecht - tel. 03 660 25 50 of mail 
tinne.rombouts@brecht.be.  
   
Alle briefwisseling of mededelingen worden gevoerd met de contactpersoon waarbij steeds de 
referentie “Uitbatingsrecht OC ‘t Centrum” moet worden vermeld. 

mailto:tinne.rombouts@brecht.be
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3. BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN DE ACHTERGROND VAN HET 
UITBATINGSRECHT 

 
 
3.1. Algemeen: achtergrond bij OC ‘t Centrum 
 

 

Met de komst van het nieuwe ontmoetingscentrum ‘t Centrum, in het hart van Sint-Lenaarts, 
op een strategische en goed bereikbare plaats langs de Dorpstraat, wordt een synergie 
gecreëerd tussen de reeds voorziene functies in de dorpskern (scholen, lokale handelaars, …) 
en het nieuwe multifunctionele programma (theater, bib, ontmoeten, ontspanning …).  
 
Het ontmoetingscentrum biedt een uitgelezen kans om mensen met diverse behoeftes en 
van verschillende leeftijden bij elkaar te brengen. Een ontmoetingscentrum is een 
samensmelting van een hele reeks functies, die al dan niet gelijktijdig kunnen plaatsvinden.   
  
Dit concept haalt maximaal profijt uit de rijkdom van de kruisbestuivingen: van workshops 
tot een voordracht of theater, receptie tot feest, van yogales, spelletje biljart of petanque tot 
een rustmoment in de bib of op het zonneterras na een repetitie, wandeling of fietstocht. In ‘t 
Centrum komen verschillende werelden samen. 
 
Binnen- en buitenruimte kunnen worden gecombineerd voor allerhande activiteiten (vb. 
Kerstmarkt, dorpsfeest, …)  Het café heeft zijn eigen buitenruimte, de foyer kan als zaal  
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rechtstreeks gelinkt worden aan de buitenruimte in de zijstrook, de zaal kan volledig worden 
opengezet, zodat ze één geheel vormt met een mogelijk vrij te maken parking. 
 
Het complex is opgevat als langwerpig middelhoog gebouw in witte bepleistering met 
houten gevelafwerking, waarin voorzien is op het gelijkvloers een gezellige cafetaria, een 
volledig ingerichte keuken, een ruime foyer en de podiumzaal. En op de eerste verdieping 
vooraan de nieuwe bib met 3 extra vergaderruimtes. 
 
Door de keuzes van materialen en technieken is er een BEN-gebouw (Bijna-energieneutraal) 
geconstrueerd. De draagstructuur van het gebouw bestaat uit een kalkzandsteen met welfsels. 
De buitengevels zijn afgewerkt met 18 cm isolatie waarop witte bepleistering voorzien is, of 
houten regelwerk. De dakstructuur is in verschillende hellingen geplaatst om binnen de 
akoestiek van het gebouw te verbeteren. De open steeldeckpanelen die langs de binnenzijden 
in de ruimtes zichtbaar zijn, verbeteren dit effect nog meer. 
 
De zonnepanelen die op het dak bevestigd zijn, geven voldoende energie om het gebouw te 
voorzien van elektriciteit. Er is een verwarming voorzien op luchtwater-warmtepomp. Via de 
vloer wordt er verwarming/verkoeling gestuurd. Eventuele bijregeling gebeurt via het 
verluchtingssysteem dat gebaseerd is op een CO2 en aanwezigheidsdetectie in de 
verschillende lokalen. Dit gebeurt volledig automatisch en het HVAC-systeem is van op locatie 
te monitoren. De podiumzaal heeft een apart systeem ten opzichte van de overige delen in het 
gebouw. Het volledige sanitaire water is voorzien van een waterverzachtersysteem zodat de 
sanitaire toestellen en keukentoestellen een langere levensduur behouden. En een 
regenwaterpompsysteem zorgt ervoor dat zoveel mogelijk regenwater wordt herbruikt. 
 
Alle aanwezige verlichting in het gebouw bestaat uit LED, op doorgangsplaatsen op basis van 
sensors. Verlichting in grote zaal, café en foyer is dimbaar. 
In de gemeenschappelijke delen is de verlichting geplaatst met daglichtregeling. 
Het volledige gebouw is uitgerust met een brand- en inbraakalarmsysteem, en ook een 
buitendetectiesysteem. De alarmsystemen zijn aangesloten op een externe controlekamer. 
Doordat het gebouw is voorzien van een toegangscontrolesysteem met badges is het handig 
om controle te houden op het gebouw en wie het gebouw betreedt. Dit kan ook vanaf afstand 
bediend worden. 
 
De cafetaria, foyer, podiumzaal en bib zijn voorzien van een geluidsinstallatie, waarop 
gemakkelijk kan ingeplugd worden met verschillende soorten media. Door het installeren van 
een geluidsmeter kan de maximale dB-norm niet overschreden worden. 
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Indeling bouwvolume OC ’t Centrum 
 
GELIJKVLOERS 
 

 
 
CAFETARIA: 
 

- Concept en visie over Cafetaria 
 
De cafetaria van ’t Centrum is een gezellige ontmoetingsruimte waar de sportieve bezoekers 
een drankje kunnen nuttigen na het fietsen of een wandeltocht, de cultuurliefhebbers mogelijks 
een hartig hapje kunnen eten voor een theaterbezoek en de recreatieve bezoeker terecht kan 
voor een zoete hap. 
 
 

- 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. 
 



 
Uitbatingsrecht Ontmoetingscentrum ’t Centrum Sint - Lenaarts   

 
     Pagina 10 van 70 
 
 

10 
 

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. 
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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. 
 
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.   
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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.  
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. 
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3.2. Problematiek van het uitbatingsrecht 
 
De gemeente Brecht wenst, in samenspraak met kandidaten op de markt, het voorwerp en 
de voorwaarden van het uitbatingsrecht (vb. onder vorm van een concessie) samen te 
bespreken, zodat door de gemeente een marktconform en exploitatie – realistisch voorwerp in 
gebruik wordt gegeven.  
 
De gemeente Brecht heeft, met het oog op een publieke marktbevraging en het maximaal 
eerbiedigen van het principe van de gelijke mededinging, daartoe een procedure sui generis 
ontworpen, die bestaat uit verschillende fasen: 
 

 FASE 1: een selectiefase waarin kandidaten worden geselecteerd 
 FASE 2: een gespreksfase waarin met de geselecteerde kandidaten gesprekken 

worden gevoerd over het voorwerp en de voorwaarden van het uitbatingsrecht 
 FASE 3: een fase waarin een voorstel van uitbating wordt gedaan door de 

geïnteresseerde geselecteerde kandidaten 
 FASE 4: een fase waarin eventueel nog kan onderhandeld worden over de 

uitbatingsvoorstellen en waarbij het uitbatingsrecht wordt toegewezen.  
 
De gemeente Brecht wenst in de FASE 2 in eerste instantie (verder aan te vullen tijdens de 
gesprekken) te onderzoeken: 
 

- Wat nuttige toewijzingscriteria zijn, bijvoorbeeld: 
o Prijscriterium 
o Businessplan 
o Aanvullend inrichtingsplan 
o Uitbatingsconcept 
o Samenwerking met lokale verenigingen 

- Wat is de meest nuttige juridische structuur voor het uitbatingsrecht; 
- Wat een marktconforme duurtijd en financiële/ operationele randvoorwaarden zijn voor 

het uitbatingsrecht; 
- Welke risicofactoren of aandachtspunten zijn er; 
- … 

 
Onder andere deze vragen plaatsen de gemeente Brecht vandaag in de onmogelijkheid om 
meteen een specifiek dossier uit te brengen op basis waarvan concrete uitbatingsvoorstellen 
kunnen worden ingewonnen, laat staan om de voorstellen op een gelijke wijze te vergelijken.  
 
Na FASE 2 zal de gemeente het voorwerp van het uitbatingsrecht definitief afbakenen, t.t.z. 
met het oog op het inwinnen van concrete uitbatingsvoorstellen. Dit kan dan bijvoorbeeld 
resulteren in een concessie van 15 jaar… 

 
Vanuit het principe van het behoorlijk bestuur, meer bepaald het zorgvuldigheids- en het 
zuinigheidsbeginsel, alsmede vanuit een behoorlijk beheer van het eigen patrimonium, 
waarmee de gemeente Brecht is belast, past het dat in ieder geval wordt nagedacht over een 
duurzame, marktconforme, efficiënte, ruimtelijk aanvaarbare en commercieel haalbare 
uitbating.  
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4. PROCEDURE: TOEPASSELIJKE WETGEVING 
 

Deze procedure heeft betrekking op het verlenen van een uitbatingsrecht, vermoedelijk – t.t.z. 
nog uit te klaren in de dialoogprocedure - met een domeinconcessie of een concessie van 
openbare dienst. 

 
Het uitbatingsrecht wordt toegewezen door de organisatie van een procedure sui generis, die 
weliswaar enige verwantschap vertoont met de concurrentiegerichte dialoog in de zin van 
artikel 27 en de onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking in de zin van 
Overheidsopdrachtenwet. 
 
Het uitbatingsrecht of de concessie valt evenwel zelf niet onder de toepassing van de 
Belgische reglementering inzake overheidsopdrachten (ook niet de nieuwe wet op de 
concessies van 17 juni 2016) noch onder de Richtlijn 2014/23/EU van het Europees Parlement 
en de Raad van 26 februari 2014 betreffende het plaatsen van concessieovereenkomsten 
(gezien de financiële drempel niet wordt bereikt), doch wordt met respect voor de gelijke 
mededinging en het beginsel van behoorlijk bestuur aan een transparante marktbevraging 
onderworpen.  
 
Het gebruik van terminologie afkomstig uit de regelgeving overheidsopdrachten (vb. 
toegangsrecht, kwalitatieve selectie, …) in deze leidraad bleek evenwel onvermijdelijk vanuit 
een gebruiksgemak en herkenbaarheid van begrippen, maar kan géén aanleiding geven tot 
een herkwalificatie tot “overheidsopdracht”. 
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I. 5. BESCHRIJVING VAN HET VERLOOP VAN DE PROCEDURE 

 

5.1. Procedure 
 
 
De toewijzing van het uitbatingsrecht zal dus in vier fasen plaatsvinden. 
 
In de eerste fase (selectiefase) kunnen geïnteresseerde partijen op basis van de 
selectieleidraad een kandidatuur indienen. 
 
Deze kandidaturen worden als volgt onderzocht: 

 
- Controle van de volledigheid van de kandidatuur; 
- Controle van de handtekening en handtekeningsbevoegdheid; 
- Controle van het fiscaal attest en het RSZ – attest van de rechtspersoon/ natuurlijke 

persoon die de kandidatuur heeft ingediend (het attest wordt opgevraagd door de 
gemeente Brecht en deze controle wordt door de gemeente zelf gedaan); 

- Controle van het uittreksel uit het strafregister van de rechtspersoon/ natuurlijke 
persoon die de kandidatuur heeft ingediend (dit attest moet door de kandidaat worden 
aangeleverd); 

- Controle van de gevraagde ervaring en deskundigheid (voor te leggen door de 
kandidaat). 

 
De gemeente Brecht heeft de mogelijkheid (niet: de verplichting), indien er méér dan vijf 
kandidaten een volledig en aanvaardbare kandidatuur indienen, door te selecteren op basis 
van de ervaring en deskundigheid. 
 
Alle kandidaten worden van de selectie respectievelijk niet-selectie, met inbegrip van de 
nodige motivering, op de hoogte gebracht.  
 
 
In de tweede fase zullen de geselecteerde kandidaten worden uitgenodigd voor deelname 
aan de gespreksrondes. De gemeente Brecht kan één of meerdere gesprekken houden 
waarbij telkens in de uitnodiging tot deze gesprekken zal worden aangegeven wat de inzet of 
de doelstelling van het gesprek is. Voor de vragen die zeker aan bod zullen komen, zie hoger 
(punt 3.2 van deze selectieleidraad). 
 
Tijdens de gesprekken zal de gemeente Brecht steeds waken over een gelijke en 
vertrouwelijke behandeling van alle deelnemers. 
 
 
 
In een derde fase zullen énkel de geselecteerde kandidaten, die hebben deelgenomen aan 
de gespreksronde, op basis van één (of meerdere) ontwerp – (concessie)overeenkomst(en) 
een concreet uitbatingsvoorstel kunnen indienen.  
 
Tenslotte zal in de vierde fase overgegaan worden tot de toekenning van de concessie of het 
uitbatingsrecht, desgevallend nog na een bijkomend voorafgaand overleg met een of 
meerdere indieners van een concreet voorstel. 
 

FASE 1  

FASE 2  

FASE 3  

FASE 4  
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5.2. Afwijking van de procedure 
 
De gemeente Brecht behoudt zich het recht voor om dit procedureverloop lopende de 
procedure nog aan te passen, zonder dat hieruit een recht op schadevergoeding voor de 
(geselecteerde) kandidaten voortvloeit en steeds met respect voor de gelijke mededinging en 
de wettelijke bepalingen ter zake. 
 
 
5.3. Digitale procedure  
 
De procedure zal, om redenen van efficiëntie, maximaal digitaal verlopen t.t.z. per email.  De 
kandidaten worden dan ook verzocht een contactpersoon op te geven die per mail bereikbaar 
is. 
 

5.4. Geen verplichting tot toewijzing van het uitbatingsrecht  
 

Er bestaat in hoofde van de gemeente Brecht géén enkele verplichting tot gunning.  

De gemeente Brecht kan te allen tijde de procedure stopzetten zonder enige vergoeding te 
zijn verschuldigd of zonder dat dit een precontractuele aansprakelijkheid kan teweegbrengen.  

De beslissing tot stopzetting dient wel afdoende gemotiveerd te zijn. 

 
5.5. Indicatieve timing  
 

 Juni 2019 – juli 2019: publicatie 

 Augustus 2019: informatiesessie 

 9 september 2019: uiterste datum voor het indienen van een kandidatuur 

 Eind september 2019: de gemeente Brecht neemt selectiebeslissing en nodigt 
deelnemers uit tot gespreksronde  

 Begin oktober 2019: gespreksronden 

 Einde oktober 2019: afsluiten van de gespreksronde en goedkeuring finale 
voorwaarden door de gemeente Brecht 

 ntb: uiterste datum voor indienen van offerte door geselecteerde kandidaten die 
hebben deelgenomen aan de gespreksronde  

 ntb: de gemeente Brecht wijst het contract toe; 

 ntb: Start van het contract – Januari 2020 
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6. KANDIDATUREN  

 
6.1. Indiening  
 
 
De kandidatuur moet ingediend worden: 
 

- Volgens het model, opgenomen in Bijlage; 
- In één (1) origineel en één (1) kopie;  
- Gericht aan: 
 

Gemeente Brecht  
Gemeentepark 1 
2960 Brecht 

 
- op één van de hiernavolgende wijzen: 

 
o Ofwel onder definitief gesloten omslag afgegeven tegen ontvangstbewijs op het 

adres van de Gemeente Brecht, Gemeentepark 1 te 2960 Brecht.  
 
o Ofwel ingezonden over de post, als gewoon of aangetekend stuk, in een tweede 

definitief gesloten omslag met vermelding op de omslag, in voorkomend geval 
beide omslagen, benevens het adres, de vermelding “UITBATINGSRECHT OC 
‘t CENTRUM” – datum indienen kandidatuur 9 september 2019” vóór 11u. 

 
De gemeente Brecht is niet verantwoordelijk voor moeilijkheden met kandidaturen die door de 
kandidaat, op eigen risico, op een andere wijze worden overgemaakt. 
 
6.2. Enkelvoudige deelname aan de selectieprocedure 
 

Elke natuurlijke persoon of rechtspersoon mag zich slechts eenmaal aanmelden als kandidaat 
of als deelgenoot van een samenwerkingsverband van een kandidaat. 
 
In FASE 3 mogen verschillende geselecteerde kandidaten, die deelgenomen hebben aan de 
gespreksronde, samen een uitbatingsvoorstel indienen.  
 
 
6.3. Taal 
 
De kandidatuur moet verplicht worden opgesteld in het Nederlands. Documenten van 
algemene aard met een technische inslag (zoals folders, …) die worden toegevoegd, kunnen 
worden aangeleverd in het Engels, het Frans of het Duits, doch enkel in het geval er geen 
Nederlandse vertaling van bestaat. 
 
De procedure zal verder in het Nederlands verlopen. 
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6.4. Ondertekening 
 
 
De kandidatuur moet rechtsgeldig zijn ondertekend. De kandidatuur moet worden 
gedagtekend en ondertekend door de persoon of de personen die de kandidaat rechtsgeldig 
kunnen verbinden. De ondertekening dient te zijn vergezeld van de functie of de hoedanigheid 
van de ondertekenende persoon. 
 
Wanneer de kandidaat een samenwerkingsverband is, wordt de kandidatuur ondertekend door 
elk van de deelgenoten, die verplicht zijn zich hoofdelijk en ondeelbaar te verbinden, hetzij 
door een vertegenwoordiger van de deelgenoten in welk geval zij verplicht zijn aan te wijzen 
wie van de deelgenoten het samenwerkingsverband vertegenwoordigt. 
 
De kandidatuur die door een volmachthouder wordt ingediend, vermeldt duidelijk de 
volmachtgever(s) voor wie wordt gehandeld. De volmachthouder voegt bij de kandidatuur de 
akte waaruit duidelijk zijn ondertekeningsbevoegdheid blijkt. Hij kan zich desgevallend hierbij 
beperken tot de verwijzing naar het nummer van de bijlage van het Belgisch Staatsblad waarin 
zijn bevoegdheden zijn bekendgemaakt. 
 

 

6.5. Gevolgen van de indiening  
 
 
Door een kandidatuur in te dienen, erkent de kandidaat: 
 

 Dat hij onvoorwaardelijk de inhoud van deze selectieleidraad aanvaardt; 
 Dat hij zich rekenschap heeft gegeven van alle bijzonderheden van de 

procedure. 
 

Er worden geen kosten in verband met de opmaak van de kandidatuur of deelname aan de 
dialoog door de gemeente Brecht vergoed.  
 
Er is geen publieke openingszitting van de ontvangen kandidaturen. 

 

6.6. Vertrouwelijkheid  
 

Door aan deze procedure deel te nemen, verbinden de kandidaten zich ertoe alle 
vertrouwelijke informatie die zij van de gemeente Brecht ontvangen en alle vertrouwelijke 
informatie die zij aan de gemeente Brecht verstrekken dan wel in het kader van de procedure 
(zullen) vervaardigen, geheim te houden en niet aan derden te verstrekken, inbegrepen de 
vertrouwelijke gegevens die in de gespreksrondes worden besproken. 
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6.7. Inlichtingen en vragen 
 

De kandidaten kunnen vragen om inlichtingen omtrent deze selectieleidraad te richten aan de 
contactpersoon (zie hoofdstuk 2), per mail. 

De vragen om toelichting worden bij voorkeur zo spoedig mogelijk ingediend. 

Uitsluitend vragen of opmerkingen die een algemene draagwijdte kennen en die tot verdere 
verduidelijking van de bepalingen van de selectieleidraad aanleiding kunnen geven, zullen 
worden beantwoord.  

De vragen en/of opmerkingen dienen gegroepeerd te worden ingediend en worden enkel 
(schriftelijk) beantwoord indien relevant voor het dossier. 
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7. TOEGANGSRECHT EN KWALITATIEVE SELECTIE 

 

7.1. “Toegangsrecht” 
 
 
De kandidaat mag zich niet bevinden in een van de uitsluitingsgevallen: 
 
 

 Uitsluitingsgevallen 
1. Bij een in kracht van gewijsde gegaan vonnis veroordeeld 

zijn voor deelname aan een criminele organisatie als bedoeld 
in artikel 324bis van het Strafwetboek, voor omkoping als 
bedoeld in artikel 246 van het Strafwetboek, voor fraude als 
bedoeld in artikel 1 van de overeenkomst aangaande de 
bescherming van de financiële belangen van de Europese 
Gemeenschap, goedgekeurd door de wet van 17 februari 
2002 of voor witwassen van geld als bedoeld in artikel 3 van 
de wet van 11 januari 1993 tot voorkoming van het gebruik 
van het financieel stelsel voor het witwassen van geld en het 
financieren van terrorisme; 

2. In staat van faillissement of van vereffening verkeren, zijn 
werkzaamheden hebben gestaakt of een gerechtelijk akkoord 
hebben bekomen, of in een overeenstemmende toestand 
verkeren als gevolg van een gelijkaardige procedure die 
bestaat in de nationale wetgevingen en reglementeringen; 

3. Aangifte hebben gedaan van zijn faillissement, een 
procedure van vereffening of van gerechtelijk akkoord 
aanhangig hebben of het voorwerp zijn van een gelijkaardige 
procedure bestaande in de nationale wetgevingen en 
reglementeringen; 

4. Bij een vonnis dat in kracht van gewijsde is gegaan, 
veroordeeld zijn voor een misdrijf dat de professionele 
integriteit aantast; 

5. Bij zijn beroepsuitoefening een ernstige fout hebben 
begaan, vastgesteld op elke grond die de Aanbestedende 
Overheid aannemelijk kan maken; 

6. Niet voldaan hebben aan zijn verplichtingen inzake 
betaling van de bijdragen voor de sociale zekerheid; 

7. Niet in orde zijn met de betaling van zijn belastingen 
overeenkomstig de Belgische wetgeving of die van het land 
waar hij gevestigd is; 

8. Zich in ernstige mate schuldig hebben gemaakt aan het 
afleggen van valse verklaringen bij het verstrekken van 
inlichtingen. 

 
De gemeente Brecht zal zelf opvragen:  
 

- Het RSZ – attest (indien de kandidaat een RSZ-nummer heeft)  
- Fiscaal attest 
- Het attest van niet – faillissement (indien de kandidaat een rechtspersoon is). 
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De kandidaat moet dus ENKEL een uittreksel uit het strafregister toevoegen, geen andere 
attesten. 
 
Wanneer attesten ontbreken, beschikt de gemeente Brecht over de mogelijkheid om 
bijkomende gegevens en informatie op te vragen, zonder hiertoe verplicht te zijn. Bij 
ontbrekende gegevens of onduidelijkheid kan de gemeente Brecht dus even goed meteen de 
kandidatuur afwijzen. 
 
7.2. Kwalitatieve selectie  
 
Er worden slechts kandidaten toegelaten tot de gespreksronde of de volgende fase van de 
procedure, wanneer zij: 
 

- een voldoende, bewezen financiële en economische draagkracht hebben, die in 
deze fase van de procedure slechts moet worden geattesteerd door een eigen 
verklaring; én 
- over voldoende ervaring en/ of deskundigheid en/ of motivatie beschikken. 

 
7.2.1. FINANCIEEL EN ECONOMISCHE DRAAGKRACHT 

 
De financieel-economische draagkracht van de kandidaat wordt bewezen aan de hand van 
een eigen verklaring. De kandidaat verklaart door een kandidatuur in te dienen dat hij 
voldoende draagkracht heeft.  

Hij/ zij moet dus enkel het aanvraagformulier ondertekenen en géén afzonderlijke verklaring 
afleggen. 

De gemeente Brecht beschikt over de mogelijkheid om bijkomende gegevens en informatie op 
te vragen, zonder hiertoe verplicht te zijn.  

 

7.2.2. ERVARING EN/ OF DESKUNDIGHEID en MOTIVERINGSNOTA 
 

 
De kandidaat – concessiehouder zal aantonen dat hij relevante ervaring of opleiding heeft 
(niet noodzakelijk beperkt tot horeca), in de afgelopen 5 jaar, en/ of over een bijzondere 
deskundigheid beschikt, én die (in de beide gevallen) relevant/ nuttig is voor het beoogde 
uitbatingsrecht: 
 

- de ervaring van de kandidaat wordt beoordeeld aan de hand van de opsomming van 
de opgedane ervaring. Hiertoe worden door de kandidaat referenties opgegeven. De 
referenties zullen slechts in aanmerking genomen worden wanneer de volgende 
gegevens worden verstrekt: 



 
Uitbatingsrecht Ontmoetingscentrum ’t Centrum Sint - Lenaarts   

 
     Pagina 28 van 70 
 
 

28 
 

 
 Adres van de exploitatie of dienstverlening; 
 Periode van exploitatie of dienstverlening; 
 Identiteit van de concessiegever of opdrachtgever met aanduiding van een 

contactpersoon; 
 Attest van tevredenheid van de concessiegever of opdrachtgever; 
 Weergave waarom deze ervaring nuttig is voor de horecazaak. 

 
Er is geen beperking op het aantal referenties dat mag worden opgegeven. 

 
De gemeente Brecht is bevoegd de opgegeven referenties te controleren. Het kan dit 
onder meer doen door plaatsbezoeken, door van de kandidaten te eisen dat door de 
opdrachtgevers van de opgegeven referentieprojecten af te geven verklaringen 
rechtstreeks aan de gemeente Brecht worden toegezonden of door 
revisorenverklaringen, door bijkomende vragen te stellen aan de kandidaten, zelf 
informatie in te winnen, etc.  
 
Uit deze bepalingen kan evenwel door de kandidaat geen onderzoeksplicht 
afgedwongen worden. Met andere woorden heeft de gemeente Brecht geen enkele 
verplichting om dergelijk onderzoek te voeren, maar kan zij een kandidatuur beoordelen, 
en dus ook niet-selecteren, louter op grond van de daarin vervatte informatie.  

 
- de kandidaat kan zijn bijzondere, relevante deskundigheid ook op andere wijzen 

illustreren (vb. diploma’s, brevetten, etc.); 
 

De kandidaat draagt de volle verantwoordelijkheid tot het indienen van een volledige en 
voldoende gedetailleerde kandidatuur. 
 
De kandidaat voegt hier ook IN IEDER GEVAL een korte eigen motiveringsnota toe waarom 
hij zich kandidaat stelt voor de concessie (max. 5 A4 blzn). 
 

7.2.3. Vragen aan de kandidaten  
 
 
Gedurende de selectieprocedure kan de gemeente Brecht aan de kandidaten vragen hun 
kandidatuur toe te lichten, te preciseren of nauwkeuriger te omschrijven.  
 
De gemeente Brecht zal dit enkel doen in de mate dit niet leidt tot concurrentievervalsing of 
discriminatie van de andere kandidaten.  
 

7.2.4. Doorselectie  
 
 
De gemeente Brecht behoudt zich het recht voor om, wanneer er meer dan 5 kandidaturen 
moeten worden weerhouden (cf. toegangsrecht en kwalitatieve selectie) om: 

 
- Hetzij, door te selecteren tot 5 kandidaten, op basis van de relevantie van de ervaring 

en/ of deskundigheid en/ of motivatie; 
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- Hetzij, meer dan 5 kandidaten te selecteren, indien zou blijken dat er hiertoe reden is 
(bijvoorbeeld omdat het onderscheid tussen de kandidaten op het vlak van technische 
bekwaamheid niet substantieel is, …). 

 
 
De doorselectie gebeurt op basis van relevante ervaring / bijzondere deskundigheid én de 

eigen motiveringsnota. 
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8. VERPLICHTE SAMENSTELLING VAN DE KANDIDATUUR - 
CHECKLIST 

 
De kandidatuur moet verplicht op de volgende wijze worden opgebouwd: 

1. Hoofdstuk 1: Aanvraagformulier (zie bijlage 1), gedateerd en rechtsgeldig 

ondertekend  

2. Hoofdstuk 2: Uittreksels uit centraal strafregister  

3. Hoofdstuk 3: Ervaring/ Deskundigheid en eigen motiveringsnota 

4. Hoofdstuk 4: Aanduiding handtekeningbevoegdheid  

5. Hoofdstuk 5: aanduiding van de contactpersoon voor de kandidaat met 

contactgegevens (minstens gsm en emailadres) 
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9. BIJLAGEN 
 

1. Overzichtsplan 
2. Algemene presentatie 
3. Detailplan cafetaria, detailbeelden interieur 
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BIJLAGE 1 – overzichtsplan 
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BIJLAGE 2 – detailplannen horeca en interieur 
 

Keukentoestellen 
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Meubilair  

Het meubilair moet bij de opmaak van deze leidraad nog aangekocht worden, maar dit zijn de 

lastvoorwaarden die vastgelegd werden. 

1.1. Podiumzaal en foyer: nodige materialen. 

1.1.1. Stoel: type 1: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voorgestelde stoel is een eenvoudige basisstoel die héél robuust en sterk is. 

Materialen en afwerking: 

 Onderstel in ronde geëpoxeerde buis diameter +/- 25 mm; dikte minimum 1,5 
mm. 

 Extra versteviging onder de zit door 2 x gelaste metalen plaatjes. 
 Voorzien van stevige kunststof vloerdoppen, geschikt voor harde vloer. 
 Volledig gelaste constructie. 
 Zit en rug in ergonomisch gevormde multiplex beuk minimum 8 mm, bekleed 

met HPL (High Pressure Laminate) samengesteld uit een aantal toplagen 
kraftpapier, gedrenkt in fenolhars met daarop een toplaag. Toplaag afgedekt 
met een harde transparante kunsthars bovenlaag.  Dit alles wordt onder zeer 
hoge druk samengeperst tot een harde bekledingsplaat die gelijmd wordt op 
een  onderplaat.  Dikte 0,7 tot 0,9 mm 

 Bevestigd aan onderstel door 2 x 4 poprivetten. 
 Kleuren: onderstel gepoederlakt in RAL kleur naar keuze 
 HPL bekleding: naar keuze uit staalkaart Abet Laminati, SEI collectie of 

gelijkwaardig 
 Stapelbaar tot 10 stuks 

Maatvoering: 

 Breedte +/- 42 cm 
 Zitbreedte +/- 38 cm 
 Hoogte: +/- 80 of 84cm 
 Zithoogte: +/- 46cm 

Aantal stuks:  200 stuks (kleur nog te kiezen) 
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1.1.2. Inklapbare tafels: type 1: 

 

Voorgestelde tafel is een functionele en 
stabiele tafel met een lange levensduur. Het eenvoudige mechanisme maakt de tafel zeer 
gemakkelijk opklapbaar. 
Materialen en afwerking: 

 Tafelbladen  min. 18 mm, HPL zonder bredere massieven rand rondom eronder. 
 Standaard worden de kleuren in de materiaalcollectie "HPL" .  
 Andere combinaties moeten mogelijk zijn zonder extra kosten 
 Onderstel:   Opvouwbaar 4-poots frame uit  buisvormig staal min. Ø 30 x min. 1,8 

mm, standaard gepoedercoat, of verchroomd.  
 Met geïntegreerde niveleerschroeven. 
 Met wegklapbare stapelhulp 
 10 tafels per bijpassende stapelwagen. 

Maatvoering: 

 Tafel +/- 140  x  70 cm 
 Hoogte: +/- 74cm 

Aantal stuks:  50 stuks (kleur nog te kiezen)  
 
1.1.3. Stapelkar voor inklapbare tafels van 

type 1: 

 
 
De voorgestelde stapelkar zorgt ervoor dat de inklapbare tafels gemakkelijk verplaatst 
kunnen worden vanuit de berging naar foyer of podiumzaal. Per kar kunnen er ineens 10 
tafels verplaatst worden. 
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Materialen en afwerking: 

 Stapelwagen met duwhandvat 
 Geschikt voor stapelbare vouwtafels in rechthoekig formaat +/- 140 x 70cm 
 met slijtvaste rolafdekking 
 plat te stapelen 
 360° zwenkbare wielen die ervoor zorgen dat de karren gemakkelijk bedienbaar 

zijn. 
 Wielen voorzien om over harde ondergrond te rollen zonder een beschadig te 

veroorzaken. 
Maatvoering: 

 +/- 162 x 72 x 100cm 
 Platformgrootte : +/- 142 x72 cm 

Aantal stuks:  5 stuks  
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1.1.4. Statafel type 2: 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voorgestelde hoge receptietafel heeft een kantelblad waardoor ze gemakkelijk kunnen 
gestockeerd worden in de berging. 

Materialen en afwerking: 

 Statafel met rond kantelblad, diameter min. 60 cm. 
 Vollaminaat HPL +/- 10 mm, volledig doorkleurd, randkleur hetzelfde als het 

laminaatoppervlak, kleur zwart. 
 Frame in gepoedercoat aluminium, kleur zwart 
 Het kantelscharnier is bevestigd bovenaan de hoofdsteun verticaal. 
 Voor binnen en buiten 

 

Maatvoering: 

 Diameter +/- 60 cm 
 Hoogte: +/- 108,5cm 

 

Aantal stuks:  10 stuks  
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1.2. Vergaderzalen: nodige materialen. 

1.2.1. Stoel: type 1: (idem als in podiumzaal en foyer) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voorgestelde stoel is een eenvoudige basisstoel die héél robuust en sterk is. 

Materialen en afwerking: 

 Onderstel in ronde geëpoxeerde buis diameter +/- 25 mm; dikte minimum 1,5 
mm. 

 Extra versteviging onder de zit door 2 x gelaste metalen plaatjes. 
 Voorzien van stevige kunststof vloerdoppen, geschikt voor harde vloer. 
 Volledig gelaste constructie. 
 Zit en rug in ergonomisch gevormde multiplex beuk minimum 8 mm, bekleed 

met HPL (High Pressure Laminate) samengesteld uit een aantal toplagen 
kraftpapier, gedrenkt in fenolhars met daarop een toplaag. Toplaag afgedekt 
met een harde transparante kunsthars bovenlaag.  Dit alles wordt onder zeer 
hoge druk samengeperst tot een harde bekledingsplaat die gelijmd wordt op 
een  onderplaat.  Dikte 0,7 tot 0,9 mm 

 Bevestigd aan onderstel door 2 x 4 poprivetten. 
 Kleuren: onderstel gepoederlakt in RAL kleur naar keuze 
 HPL bekleding: naar keuze uit staalkaart Abet Laminati, SEI collectie of 

gelijkwaardig 
 Stapelbaar tot 10 stuks 

Maatvoering: 

 Breedte +/- 42 cm 
 Zitbreedte +/- 38 cm 
 Hoogte: +/- 80 of 84cm 
 Zithoogte: +/- 46cm 

 
Aantal stuks:  60 stuks (kleur nog te kiezen) 
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1.2.2. Tafels: type 3: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Voorgestelde rechthoekige 4-pootstafel 

met vierkante poten heeft een strak design en is gemakkelijk in gebruik/onderhoud. 
Materialen en afwerking: 

 Tafelblad: spaanplaat met HPL gelamineerd  
 Randen in beukenmultiplex of ABS 
 4-poots onderstel met vierkante buis +/- 35x35mm  
 Volledig gelast stalen frame 
 Kleuren: onderstel gepoederlakt in RAL kleur naar keuze 
 HPL bekleding: naar keuze uit staalkaart Abet Laminati, SEI-collectie of 

gelijkwaardig 
Maatvoering: 

 +/- 160 x 80 cm 
 hoogte : +/- 75 cm 

Aantal stuks:  15 stuks 

1.3. Cafetaria: nodige materialen. 

1.3.1. Stoel: type 2: 
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Voorgestelde stoel is een stijlvolle houten 4-pootstoel zonder armleggers.  

Materialen en afwerking: 

 De ondersteunende structuur is in massief beuken (in verschillende kleuren), 
terwijl de zitting en rugleuning in multiplex zijn. 

 Een matte vernis op waterbasis laat de natuurlijke structuur van het hout 
doorschijnen. Deze vernis is verkrijgbaar naturel of in 12 standaard kleuren. 

 Niet stapelbaar 
 De poten zijn steeds voorzien van glijders ter bescherming van de 

ondergrond: witte nylon glijders voor algemeen gebruik, bruine voor donker 
afgewerkte stoelen, metalen tapijtglijders of viltglijders voor houten of 
betonnen vloeren. (op te geven bij bestelling indien anders dan standaard) 

 PEFC gekeurd  
Maatvoering: 

 Breedte +/- 49 cm 
 Diepte  +/- 56 cm 
 Hoogte: +/- 79,5cm 
 Zithoogte: +/- 46cm 

 

Aantal stuks:  36 stuks (kleur nog te kiezen: poten donkere kleur) 

 

 

 

 

1.3.2. Tafels: type 4 (idem type 3 maar andere afmetingen): 



 
Uitbatingsrecht Ontmoetingscentrum ’t Centrum Sint - Lenaarts   

 
     Pagina 68 van 70 
 
 

68 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voorgestelde vierkante 4-pootstafel met vierkante poten heeft een strak design en is gemakkelijk 
in gebruik/onderhoud. 
 

Materialen en afwerking: 

 Tafelblad: spaanplaat met HPL gelamineerd  
 Randen in beukenmultiplex of ABS 
 4-poots onderstel met vierkante buis +/- 35x35mm  
 Volledig gelast stalen frame 
 Kleuren: onderstel gepoederlakt in RAL kleur naar keuze 
 HPL bekleding: naar keuze uit staalkaart Abet Laminati, SEI-collectie of 

gelijkwaardig 
Maatvoering: 

 +/- 80 x 80 cm 
 hoogte : +/- 75 cm 

Aantal stuks:  18 stuks 

1.3.3. Barkruk: 

 

 

 

 

 

 
 

 

De voorgestelde barkruk is eenvoudig in design maar wel heel robuust. 
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Materialen en afwerking: 

 Onderstel in ronde geëpoxeerde buis diameter minimum 20 mm; dikte 
minimum 1,5 mm. 

 De kruk is verkrijgbaar in verschillende zithoogte. De krukken met zithoogte 
van +/- 75 cm zijn voorzien van een ronde voetensteun in ronde 
geëpoxeerde buis diameter minimum 22 mm; dikte minimum 1,5 mm. 

 Voorzien van stevige kunststof vloerdoppen, geschikt voor harde vloer. 
 Volledig gelaste constructie. 
 Ronde zitting met diameter +/- 32 cm multiplex beuk minimum 20 mm, 

bekleed met HPL (High Pressure Laminate) samengesteld uit een aantal 
toplagen kraftpapier, gedrenkt in fenolhars met daarop een toplaag. Toplaag 
afgedekt met een harde transparante kunsthars bovenlaag.  Dit alles wordt 
onder zeer hoge druk samengeperst tot een harde bekledingsplaat die 
gelijmd wordt op een  onderplaat.  Dikte 0,7 tot 0,9 mm 

 Bevestigd aan onderstel door 2 x 4 vijzen. Geen bevestigingen zichtbaar aan 
bovenzijde zitvlak. 

 Kleuren: onderstel gepoederlakt in RAL kleur naar keuze 
 HPL bekleding: naar keuze uit staalkaart Abet Laminati, SEI-collectie of 

gelijkwaardig 
 Niet stapelbaar 

 

Maatvoering: 

 Diam.   +/- 32 cm 
 Zithoogte: +/- 55 en +/- 75 cm  

 

Aantal stuks:  8 stuks van 75cm zithoogte (kleur nog te kiezen: poten donkere kleur) 

 18 stuks van 55cm zithoogte (kleur nog te kiezen: poten donkere kleur) 

1.4. Foyer: nodige materialen. 

1.4.1. Vestiairerek: 
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Het voorgestelde vestiairerek is eenvoudig in design maar wel heel robuust. Dit is een mobiel 
vrijstaand vestiairerek dat gemakkelijk hanteerbaar is. 

Materialen en afwerking: 

 Profielen: naturel geanodiseerd aluminium. 
 Steunen en lengteverbanden: in donkergrijze structuurlak ge. poxeerd 

staal. 
 26 jashaken: donkergrijze kunststof.  
 Per steun voorzien van een geremd wiel 

Maatvoering: 

 Breedte  +/- 140 cm 
 Hoogte  +/- 170 cm 
 Diepte  +/- 41 cm 

Aantal stuks:  2 stuks 


