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AUTONOOM GEMEENTEBEDRIJF MALDEGEM  

 

CONCESSIEOVEREENKOMST CAFETARIA-ACTIVITEIT NIEUWE SPORTHAL 
MEOS 

 
Tussen de ondergetekenden: 
 
I. Het autonoom gemeentebedrijf Maldegem, vertegenwoordigd door Dhr Sierens Frank, 
voorzitter van de Raad van Bestuur van het autonoom gemeentebedrijf Maldegem, enerzijds, 
hierna genoemd "de concessieverlener" 
 
en 
 
II. [aan te vullen],  
hierna genoemd “de concessionaris”, anderzijds 
 
Overwegende dat de concessieverlener zich er toe verbindt om (1) een sportbeleid te voeren dat er op 
gericht is om zoveel mogelijk inwoners van de gemeente Maldegem te laten sporten in kwaliteitsvolle 
omstandigheden, (2) de sporthal toegankelijk te maken voor iedereen en er voor te zorgen dat de 
sportbeoefenaars democratische prijzen betalen voor recht op gebruik van de nieuwe sporthal, (3) de 
sporthal voldoende uit te rusten en in goede staat van onderhoud te behouden, (4) jaarlijks minstens 
één promotiecampagne en minstens drie sportieve evenementen te organiseren in de nieuwe sporthal 
om zo veel mogelijk sportbeoefenaars aan te trekken, en (5) bij elke publicitaire campagne voor de 
nieuwe sporthal steeds een verwijzing te maken naar de cafetaria van de sporthal met vermelding van 
de openingsuren; 
 
is overeengekomen hetgeen volgt: 
 
VOORWERP VAN DE OVEREENKOMST: UITBATING EN MODALITEITEN VAN UITBATING VAN 
DE CAFETARIA VAN DE SPORTHAL MEOS TE MALDEGEM 
 
 
Artikel 1 
De concessionaris is verplicht persoonlijk voor de uitbating van de cafetaria in te staan en het is hem 
verboden die uitbating geheel of gedeeltelijk en in welke vorm ook aan derden toe te vertrouwen, over 
te dragen of af te staan. 
 
De concessionaris verplicht zich in sporthal MEOS een cafetaria uit te baten. Deze cafetaria moet 
sporthal MEOS als attractie-pool versterken. 
 
De concessionaris kan, onder zijn exclusieve verantwoordelijkheid, steeds bijkomend personeel, 
zoals vereist voor een vlotte uitbating, in dienst nemen.  
De concessionaris mag hierbij nooit beroep doen op personeelsleden van de gemeente die, in welke 
hoedanigheid ook, tewerkgesteld zijn in de sporthal. 
Het is de verantwoordelijkheid van de concessionaris ervaren, vakbekwaam en vriendelijk personeel 
in dienst te nemen.  
De concessionaris zal ervoor instaan dat het personeel een onberispelijke houding aanneemt. De 
Raad van Bestuur kan zich steeds verzetten tegen het verder in dienst houden van bepaalde 
personeelsleden wegens onvoldoende beroepsbekwaamheid of hun houding tegenover de 
gebruikers. 
 
De concessie geeft de concessionaris geen exclusieve rechten van genot als ware hij een eigenaar en 
hij kan geen ander van dat genot uitsluiten. De concessionaris mag in de gegeven concessie geen 
andere activiteiten verrichten. 
 



Er wordt uitdrukkelijk gesteld dat het voorwerp van deze overeenkomst het karakter van een precaire 
vergunning/concessie heeft en niet valt onder de toepassing van de Wet op de 
handelshuurovereenkomsten.  
 
De concessionaris heeft in het kader van de uitoefening van zijn cafetaria-activiteiten de exclusieve 
rechten op de levering van alle dranken, versnaperingen en lichte maaltijden in de nieuwe sporthal. 
De cafetaria activiteiten worden hierbij beperkt tot volgende ruimten 

o cafetaria 
o buitenterras 
o clubarena 
o vergaderlokalen 
o leslokalen 

 
Als uitzondering hierop: 
 

- hebben de sportclubs die erkend zijn door de sportraad van de gemeente Maldegem het recht 
om maaltijden voor verbruik in de cafetaria, (sport)leslokaal of de clubarena te bestellen bij 
een derde partij, mits afname van dranken bij de concessionaris; 

- mogen onderwijsinstellingen steeds gebruik maken van de cafetaria, clubarena of 
(sport)lesloklaal, mits afname van dranken bij de concessionaris. 

- mogen deelnemers van sportactiviteiten (bv. sportkampen), georganiseerd door het bestuur, 
steeds gebruik maken van de cafetaria, clubarena of (sport)leslokaal voor een picknick, mits 
afname van dranken bij de concessionaris. 

- hebben het autonoom gemeentebedrijf en het gemeentebestuur van Maldegem het recht om 
zelf maaltijden of dranken af te nemen bij een derde partij; 

 
 
Artikel 2 
De cafetaria moet geopend zijn op de volgende tijdstippen: 
 

- Weekdagen van 16.00u tot minimaal 1 uur na de laatste sportactiviteit 
- Zaterdag van 9.00u tot minimaal 1 uur na de laatste sportactiviteit 
- Zon- en feestdagen van 10.00u tot minimaal 1 uur na de laatste sportactiviteit 

 
Deze vaste openingsuren zijn een minimum. De concessionaris kan door de concessieverlener ook 
verplicht worden om cafetaria-activiteiten te verrichten op andere openingsuren dan hierboven 
vermeld. 
 
Een eventuele wekelijkse sluitingsdag van de cafetaria wordt in onderling overleg vastgelegd.  
 
De concessionaris legt zijn jaarlijks verlof voorafgaandelijk ter goedkeuring aan de concessieverlener 
voor.  
 
Artikel 3 
Het aanbod en de tarifiëring van de dranken en (lichte) maaltijden wordt bepaald door de 
concessionaris in overleg met de concessieverlener. De leveringscontracten met de 
drankenleveranciers worden rechtstreeks afgesloten door de concessionaris die instaat voor de 
betaling van de globale facturen.  
 
De concessionaris kondigt zijn tarieven duidelijk en ondubbelzinnig aan. De prijslijst wordt op een 
wettelijk voorgeschreven manier op een zichtbare plaats aangeplakt of uitgehangen. In de prijzen zijn 
dienst en btw inbegrepen. De prijzen moeten redelijk zijn (in overeenstemming met de gangbare 
prijzen van toepassing in de horecasector in de gemeente). 
 
Artikel 4 
De concessionaris neemt tegenover het publiek en het clienteel de meest hoffelijke en correcte 
houding aan. De bediening in de cafetaria moet steeds van onberispelijke kwaliteit zijn. De 
concessionaris dient over bevoegd en voldoende talrijk personeel te beschikken om de uitbating van 
de cafetaria op een perfecte wijze en met de vereiste snelheid te kunnen verzekeren. Het personeel 
moet de Nederlandse taal machtig zijn en van goed zedelijk gedrag zijn. De concessieverlener mag 
daaromtrent steeds alle bewijstukken vragen. De concessieverlener houdt zich het recht voor om 



bepaalde personeelsleden te weigeren. De concessionaris oefent voortdurend toezicht uit op zijn 
personeel.  
 
Artikel 5 
Recepties, feesten, party’s, worden slechts ingericht na een schriftelijke toelating hiertoe van de 
concessieverlener. Deze aanvraag tot toelating wordt door de concessionaris ten minste 30 
kalenderdagen voorafgaand aan het evenement ingediend. Krijgt de concessionaris geen antwoord 
binnen een termijn van 10 kalenderdagen na indiening van de aanvraag, dan geeft de  
concessieverlener  zijn toelating voor het evenement.  
 
Artikel 6 
De concessieverlener heeft het recht om 8 dagen per jaar de cafetaria tegen een vooraf af te spreken 
vergoeding en bij voorrang te gebruiken voor eigen activiteiten.  
 
De concessieverlener deelt de data en de tijdstippen waarop hij de cafetaria wenst te gebruiken tijdig 
en minstens 60 dagen op voorhand aan de concessionaris mee. 
 
Artikel 7 
De concessie wordt uitgevoerd binnen en met de volgende infrastructuur in sporthal MEOS: 
 
concessie cafetaria 

 Verbruikszaal (190 m²), met uitzondering van de gang aan de trap en inkom berging; 
 Keuken (12,5 m²); 
 Berging (18 m²); 
 Buitenterras ( 177 m²); 
 Volgende roerende goederen : zie lijst als bijlage. 

 
Voor de volledigheid wordt verwezen naar de bouwplannen in bijlage 1, opgemaakt door 
architectenbureau Vanacker en Partners, waarop de in concessie gegeven ruimten werden 
aangeduid. 
 
Artikel 8 
De concessionaris verklaart de in concessie gegeven ruimten en de cafetaria-uitrusting bezichtigd te 
hebben, ze goed te kennen om akkoord te gaan met de staat waarin ze zich bevinden en ze als 
zodanig te aanvaarden. De concessionaris verbindt er zich toe deze ruimten en de cafetaria-uitrusting 
bij het einde van de overeenkomst in dezelfde staat of beter achter te laten met uitzondering van de 
normale slijtage waarvoor de concessionaris niet aansprakelijk is. 
Bij de inwerkingtreding en bij het einde van deze overeenkomst wordt daarom in aanwezigheid van 
beide partijen en op tegensprekelijke wijze een staat van bevinding en een inventaris opgemaakt. 
Beide documenten maken deel uit van deze overeenkomst. 
 
Artikel 9 
De concessionaris houdt de in artikel 7 aangeduide ruimten rein en in goede staat. Hiertoe zal de 
concessionaris poetsen, stof afnemen, dweilen, de vensters binnen en buiten schoonmaken, etc.  
De concessionaris voorziet hiervoor zelf en op eigen kosten het nodige poetsmateriaal, 
reinigingsmachines en producten voor reiniging, en het eventueel hiertoe benodigde personeel.  
 
De concessionaris verzekert dat de lokalen steeds goed onderhouden zijn. 
 
De concessieverlener of zijn aangestelde heeft 7 op 7 dagen en 24 op 24 uur toegang tot de ruimten 
waarin de uitbating van de cafetaria-activiteiten plaatsvinden. De concessionaris zal alle aanwijzingen 
of bevelen die eventueel ter plaatse zullen gegeven worden door de concessieverlener stipt naleven. 
 
Artikel 10 
De concessionaris sluit ’s avonds steeds alle toegangen tot de cafetaria slotvast af. Na de sluiting van 
de cafetaria sluit de concessionaris ook steeds de hoofdingang van de sporthal af en activeert het 
veiligheidsalarm. De concessionaris mag niet overnachten binnen de infrastructuur te overnachten of 
mag er niet verblijven voor andere activiteiten dan de exploitatie van de cafetaria. 
 
Artikel 11 
De concessionaris staat in voor het onderhoud van alle installaties gelegen in de ruimten waar de 
concessie wordt uitgeoefend en dit conform de geldende wetgeving.  



 
De concessionaris leeft bij de exploitaite van de cafetaria alle toepasselijke wetten en 
reglementeringen na. Kosten en lasen die voortvloeien uit een mogelijke toekomstige wijziging van de 
toepasselijke wet- & regelgeving vallen steeds volledig ten laste van de concessionaris. 
 
Artikel 12 
De concessionaris leeft de bepalingen van het reglement van inwendige orde (ook wel 
‘gebruikersreglement’ genoemd) van sporthal MEOS strikt na. 
 
Artikel 13 
De concessionaris houdt zich steeds aan alle gemeentelijke reglementen, de politiereglementen en -
verorderingen die van toepassing zijn.  
 
De concessionaris verbindt er zich toe te voldoen aan de voorschriften inzake gemeentelijke en 
provinciale taksen op vertoningen en vermakelijkheden, inzake SABAM en de politiereglementen. 
 
 
 
Bijzondere voorwaarden 
 
Artikel 14 
De concessionaris is aansprakelijk voor de tijdens de duur van deze overeenkomst aan de in 
concessie gegeven ruimten en de inboedel veroorzaakte schade. Deze eventuele schade wordt 
volledig vergoed door de concessionaris zodra de concessieverlener dit vraagt. De concessionaris 
licht de concessieverlener onmiddellijk in omtrent de schade die hij voor het ingaan van deze 
overeenkomst vaststelt of die tijdens de duur van deze overkomst ontstaat. 
 
Artikel 15  
De concessionaris gedoogt de uitvoering van alle werken van welke aard ook, die de 
concessieverlener noodzakelijk vindt tijdens de loop van het contract. 
 
Artikel 16 
De concessionaris verzekert zich tegen alle mogelijke risico’s bij een erkende verzekerings-
maatschappij. 
 
Artikel 17 
De concessionaris hangt in de cafetaria geen reclame of om het even welke aanplakbrieven op, tenzij 
deze rechtstreeks betrekking hebben op de verkoop van zijn dranken of tenzijhij hiervoor voorafgaand 
de toestemming van de concessieverlener kreeg. 
 
De concessionaris stelt geen enkele daad te stellen die de diverse sporttakken in de sporthal kan 
schaden. De concessionaris mag in geen enkel geval in de in concessie gegeven ruimtes kansspelen, 
onrechtmatige handel of handel vreemd aan de concessieovereenkomst toestaan of zelf gaan 
bedrijven. 
 
Aan de buitenmuur van de cafetaria mag de concessionaris geen reclame of andere voorwerpen die 
het lokaal het uitzicht geven van een publieke drankgelegenheid aanbrengen, zonder de  
voorafgaande toestemming van de concessieverlener. 
 



Artikel 18 
De concessionaris mag geen infrastructuur-, verbouwings-, verbeterings- of nieuwbouwwerken 
uitvoeren zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de concessieverlener. 
 
Alle infrastructuur-, verbouwings-, verbeterings- of nieuwbouwwerken door de concessionaris 
aangebracht, zijn bij het einde van deze overeenkomst van rechtswege en om niet verworven door de 
concessieverlener in volle eigendom.  
 
In afwijking van deze bepalingen is het de partijen mogelijk voor elk afzonderlijk geval een bijzondere 
schriftelijke overeenkomst aan te gaan. 
 
Artikel 19 
Alle kosten die voortvloeien uit om het even welke verbouwing, aanpassing of uitbreiding van de 
lokalen, als uitvoering van om het even welke wettelijke, administratieve, beroepsmatige of andere 
voorschriften inzake hygiëne, openbare gezondheid, veiligheid of arbeidsveiligheid, zijn ten laste van 
de concessionaris. 
 
Artikel 20 
Huidige overeenkomst is intuitu personae afgesloten en kan niet geheel of gedeeltelijk overgedragen 
worden aan een derde zonder de voorafgaandelijke schriftelijke toestemming van de 
concessieverlener. 
 
Artikel 21 
Het plaatsen van kansspelen in de cafetaria of aanverwante lokalen is verboden. Het plaatsen van 
een biljart en/of een voetbalspel zijn toegelaten.  
De plaatsing van ten hoogste 2 automaten voor drank en versnaperingen kan enkel op de daarvoor 
voorziene plaatsen op het gelijkvloers van de sporthal. De drankautomaten mogen geen 
alcoholhoudende dranken bevatten. 
 
Artikel 22 
In de sporthal en de cafétaria (inclusief buitenterras) is er een volledig rookverbod. De concessionaris 
ziet na op de strikte naleving van het rookverbod de ruimten die binnen de concessie vallen.   
 
 
Concessievergoeding 
 
Artikel 23: concessievergoeding  
De concessie wordt verleend tegen: 
Een overeengekomen jaarlijkse vergoeding van ……………… euro (exclusief btw) voor de concessie 
van de cafetaria, betaalbaar in maandelijkse schijven van ……………….euro. 
 
De vergoeding wordt gekoppeld aan de index der consumptieprijzen. De aanpassingen aan het 
indexcijfer gebeuren automatisch en van rechtswege. 
 
De aanpassing aan het indexcijfer gebeurt automatisch en van rechtswege. De aanpassing geschiedt 
jaarlijks per 1 januari en voor de eerste maal op 1 januari 2017 en dit volgens volgende formule: 
 
basisvergoeding in euro x nieuw indexcijfer  
---------------------------------------------------------- 
aanvangsindexcijfer 
 
Het nieuwe indexcijfer is het indexcijfer van de consumptieprijzen van de maand december die de 
prijsaanpassing voorafgaat. 
 
Het aanvangsindexcijfer is het indexcijfer van de consumptieprijzen van de maand december die 
voorafgaat aan de inwerkingtreding van de concessieovereenkomst. 
 
De maandelijkse betalingen moeten gebeuren telkens voor 5de werkdag van ieder maand door 
storting op de rekening met nummer: 091-0130783-56 bij Dexia en voor de eerste keer op 
…………………….. 
 
Bij niet-tijdige betaling van de concessievergoeding brengt het achterstallige bedrag van rechtswege 



intresten voor een bedrag van de wettelijke intrestvoet, te rekenen vanaf de vervaldag van de termijn 
tot aan de dag van de betaling en dit zonder ingebrekestelling en onverminderd het recht van het 
bestuur om de gerechtelijke ontbinding van de concessie te vorderen. 
 
Artikel 24 
De concessionaris spendeert minstens 250 euro, exclusief btw, per concessiejaar aan publiciteit om 
de in concessie gegeven cafetaria te promoten. Dit wordt gestaafd met bewijsstukken en facturen. 
 
De concessionaris promoot het gebruik van de cafetaria bij de vaste gebruikers van de sporthal 
(sportclubs) door hen per verkochte consumptie een bedrag van …. cent toe te kennen. Dit voordeel 
wordt enkel toegekend aan de sportclubs, niet aan individuele gebruikers van de sporthal. 
 
Artikel 25 
De concessionaris betaalt het verbruik van water in het kader van de concessie-activiteit volledig zelf. 
De concessionaris beschikt over een eigen meter voor het waterverbruik. De concessieverlener legt 
de te gebruiken leverancier op aan de concessionaris.  
 
De leveringscontracten met de leveranciers van elektriciteit en gas worden afgesloten door de 
concessieverlener die instaat voor de betaling van de globale facturen. De concessieverlener rekent 
maandelijks deze kosten forfaitair door. Deze forfaitaire vergoeding bedraagt 300 euro per maand, 
geïndexeerd volgens de formule voorzien in artikel 23.  
 
Indien automaten voor drank en versnaperingen geplaatst worden, wordt de forfaitaire maandelijkse 
vergoeding verhoogd met € 20 per maand en per automaat. 
 
Artikel 26 
Alle belastingen, taksen, retributies en andere van welke aard ook, die verband houden met de 
uitbating, zijn ten laste van de concessionaris. 
 
Alle kosten die betrekking hebben op SABAM, alsook de billijke vergoeding voor de cafetaria zijn ten 
laste van de concessionaris.  
 
Artikel 27 
Als waarborg voor de concessie-overeenkomst stelt de concessionaris een bankwaarborg van 3000 
euro. Deze bankwaarborg wordt binnen de maand na de ondertekening van de concessie-
overeenkomst afgeleverd ten gunste van de concessieverlener. 
 
 
Duur, opzeg en verbreking 
 
Artikel 28 
De concessie wordt verleend voor een periode van vijf jaar, ingaand op ………………… en eindigt van 
rechtswege op  (…..) 20... 
 
De concessionaris kan de concessie ten allen tijde opzeggen mits het in acht nemen van een 
opzegperiode van 6 maanden. Deze opzegging kan enkel per aangetekend schrijven. 
 
Bij het aflopen van de volledige concessietermijn eindigt de concessie van rechtswege, zonder 
voorgaande opzeg. Er kan geen sprake zijn van enige stilzwijgende verlenging voor onbepaalde duur. 
Als de concessionaris na het verstrijken van de concessietermijn, in het bezit zou blijven van de in 
concessie gegeven ruimten, ontstaat een overeenkomst van maand tot maand verlengbaar, die op 
ieder ogenblik per aangetekend schrijven kan opgezegd worden mits een voorgaande opzeg van één 
maand.  
 
Na beëindiging van de lopende concessie, kan de raad van bestuur van het autonoom 
gemeentebedrijf, op aanvraag van de uittredende concessionaris , de concessie verlengen voor een 
nieuwe termijn. De concessieprijs moet minstens gelijk zijn aan de uittredende geïndexeerde 
concessieprijs. 
 
Artikel 29 
Er wordt een proefperiode voorzien van 12 maanden, welke zal eindigen op (…..)  20…. 
 



Tijdens de proefperiode kunnen de concessionaris en de concessieverlener de concessie ten allen 
tijde opzeggen mits het in acht nemen van een opzegperiode van 1 maand. Deze opzegging gebeurt 
per aangetekend schrijven. 
 
Artikel 30 
Als de concessionaris de concessievoorwaarden niet naleeft kan, onverminderd de verbreking van de 
overeenkomst, een boete gevorderd worden gelijk aan de concessieprijs per kalenderdag berekend 
en dat voor elke dag dat de boete van toepassing is. 
 
De concessieverlener kan deze boete vorderen zodra de misbruiken zijn vastgesteld op haar 
aanvraag en door haar politiediensten. 
 
Artikel 31 
De concessieverlener heeft steeds het recht eenzijdig, van rechtswege en zonder dat enige opzeg of 
schadeloosstelling vereist is, deze concessie te verbreken als het openbaar belang dit eist of als de 
concessionaris in gebreke blijft om de concessievoorwaarden na te leven. 
 
Worden ondermeer beschouwd als redenen tot verbreking van de overeenkomst: 
 

1. niet-betaling van verschuldigde bedragen 
2. slecht onderhoud van de ruimten voor de uitoefening van de cafetaria-activiteit  
3. faling/faillissement van de concessionaris 
4. nalatigheid in de uitbating. 
5. overlijden van de concessionaris  

 
Deze opsomming is niet limitatief. 
 
Artikel 32 
Bij de beëindiging van de concessie wordt de clientèle van rechtswege door de concessieverlener   
verworven zonder dat de concessionaris aanspraak kan maken op enige vergoeding voor de 
overname van dit cliënteel. 
 
 
Geschillenbeslechting  
 
Artikel 33 
Deze Overeenkomst wordt beheerst door het Belgisch recht. Eventuele geschillen met betrekking tot 
deze overeenkomst behoren tot de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken van Gent. 
 
 
Registratie 
Artikel 34 
 
Eventuele kosten van zegels en registratie van deze overeenkomst zijn ten laste van de 
concessionaris. 
 
Opgemaakt te Maldegem op  ……………………… in drie exemplaren waarvan elke partij erkent er 
één ontvangen te hebben. Het derde exemplaar is bestemd voor de registratie. 
 
 
De concessionaris      De concessieverlener 



Procedure  

 
Artikel 35:  
Inschrijvingen kunnen slechts door één natuurlijk of rechtspersoon gebeuren. Inschrijvingen door meer 
dan 1 natuurlijk of rechtspersoon worden niet aanvaard.  
 
Artikel 36: 
De opening van de aanbiedingen gaat door op 15 juni 2016 in het Gemeentehuis te Maldegem, 
vergaderzaal -1, Marktstraat 7, 9990 Maldegem en dit om 10.00 uur. 
 
Artikel 37:  
De inschrijver blijft gebonden op grond van zijn inschrijving gedurende een termijn van ZESTIG dagen, 
ingaande op de dag volgend op de vastgestelde datum voor de opening van de aanbiedingen. 
 
Artikel 38:  
Het Autonoom Gemeentebedrijf behoudt zich het recht voor niet toe te wijzen.  
 
Artikel 39:  
De offerteaanvraag gebeurt door aankondiging en bekendmaking via tenminste 2 plaatselijke dag- 
en/of weekbladen. 
 
Artikel 40: 
De afgifte van de inschrijvingen moet als volgt gebeuren: 

- hetzij per aangetekend schrijven gericht aan de Raad van Bestuur van het Autonoom 
gemeentebedrijf, Marktstraat 7, 9990 Maldegem. Dit aangetekend schrijven moet minstens 
vier kalenderdagen voor de datum vastgesteld voor het openen der aanbiedingen besteld  
worden; 

- hetzij door afgifte voor de opening van de aanbiedingen ter openbare zitting; 
 
Artikel 41:  
De inschrijving moet gebeuren bij middel van een inschrijvingsformulier. Dit formulier kan gedownload 
worden via de gemeentelijke website  www.maldegem.be/concessie-meos of opgevraagd worden bij 
de Hr. S. De Jaeger, secretaris AGB,  
(AGB Maldegem, Marktstraat 7, 9990 Maldegem, tel. 050/72 89 52, e-mail: 
steven.de.jaeger@maldegem.be ) 
 
Artikel 42: 
De inschrijving moet gebeuren onder dubbel gesloten omslag. De binnenste omslag moet de 
vermelding 'concessie cafetaria sporthal MEOS’ dragen. 
 
Artikel 43: 
De inschrijvers van de aanbiedingen kunnen aanwezig zijn bij opening van de inschrijvingen. Eens de 
opening der inschrijvingen begonnen is, is een hoger bod niet meer mogelijk. 
 
Artikel 44: 
De Raad van Bestuur van het Autonoom Gemeentebedrijf zal de concessie toewijzen, na toepassing 
van bovenvermelde artikelen en op basis van volgende criteria: 
 

 de vaste maandelijkse concessieprijs (40 punten) 

 het bedrag per consumptie dat toegekend wordt aan de vaste gebruikers van de sporthal 
(sportclubs) (30 punten) 

 de presentatie van het plan van uitbating aan een delegatie van de Raad van Bestuur van het 
AGB. (30 punten) 

http://www.maldegem.be/concessie-meos
mailto:steven.de.jaeger@maldegem.be


INVENTARIS UITRUSTING CAFETARIA SPORTHAL MEOS 
 

Onderstaande inventaris van de uitrusting van de cafetaria is indicatief en is nog vatbaar voor 
wijzigingen. 

 

1. Bar    

 Omschrijving Aantal Eenheid  

 Barmeubel (onder en bovenbar) 1 St. 

 Dubbele spoeltafel met druipblad aan 2 zijden 1 St. 

 Mengkraan 1 St. 

 Tapkranen 3 St. 

 Inox lekblad voor tapkranen 1 St. 

 Inox lekblad 1 St. 

 Flessenkoeler (120/60/90) onderbouw 4 St. 

    

2. Keuken    

 Onderkasten 1 St. 

 Dubbele spoeltafel met druipblad aan 1 zijde 1 St. 

 Mengkraan 1 St. 

 Koelkast 1 St. 

 Diepvries 1 St. 

 Dampkap 1 St. 

 Gaskookvuur 1 St. 

 Elektrische oven 1 St. 

    

3. Berging    

 Koelgroep voor flessenkoelers 1 St. 

 Bierkoeler voor 3 kranen 1 St. 

 Fustaansluitingen 3 St. 

 Inox koelleidingen 10 M 

 Pytonleidingen 10 M 

 Co² meter 2 St. 

 Co² leiding 2 M 

    

4. Cafetaria    

 Sfeerverlichting 1 St. 

 Tentoonstellingskast 1 St. 

 Cafetariatafels 4 personen 9 St. 

 Cafetariatafels 2 personen 24 St. 

 Receptietafels 6 St. 

 Stapelbare stoelen 102 St 

 Barkrukken 30 St. 

 Lange zitbank 1 St. 

    

5. Clubarena    

 Sfeerverlichting 1 St 

 Receptietafels mobiel 10 St. 

 Mobiele werktafel 1 St. 

    

6. Buitenterras    

 Sfeerverlichting 1 St. 

 Aluminium tafel 2 personen 20 St. 

 Stapelbare stoelen in aluminium 60 St. 

 



 


