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LASTENKOHIER BETREFFENDE DE UITBATING VAN DE CAFETARIA/BRASSERIE BADHUIS 
SLUIZENKAAI 77/2  TE 8930 MENEN. 

 

1. De concessie heeft tot doel het in vergunning geven van de uitbating van de cafetaria/brasserie gelegen in het 
Badhuis (Badhuis Menen zwembadcomplex, Sluizenkaai 77/2 te 8930 Menen) 

2. Gezien het Badhuis Menen met bijhorende accommodaties bestemd is tot openbaar nut en aldus tot het 
openbaar domein behoort, is de hier verleende exploitatie niet het voorwerp van een huurovereenkomst, 
doch van een concessie. De bedragen toekomend aan de exploitant AGB Menen vormen geen huurgeld doch 
een concessievergoeding. Deze exploitatie is derhalve geenszins onderworpen aan de huidige of toekomstige 
bepalingen inzake handelshuren. 

3. Het ingestuurde aanbod omvat het aangeboden jaarlijkse concessiebedrag (behoudens indexaanpassing), 
alsook een gedetailleerd visueel (via foto’s, plan, etc.) voorstel van de inrichting van de 
cafetaria/brasserie/buitenbar en buitenterras, met duidelijk voorstel van de inrichting, organisatie, en de 
soorten aangeboden spijzen en dranken met inbegrip van streekbieren tezamen met een gedetailleerd 
business plan. Het is de indiener toegestaan om deze concessie als brasserie te concipiëren . 

4. De geserveerde spijzen en dranken moeten van goede kwaliteit zijn en mogen slechts onder hun echte 
benaming verkocht worden.  

5. De inschrijver verbindt zich ertoe het concessiebedrag maandelijks en na ontvangst van de factuur te betalen. 
Het factuurbedrag wordt samengesteld uit de concessievergoeding en de kost voor de gebruikte 
nutsvoorzieningen ( water , elektriciteit en gas ) voor de exploitatie. Alle sommen die na de vervaldag worden 
betaald, zullen zonder voorafgaandelijke aanmaning, verhoogd worden met de wettelijke intrest en als 
dusdanig worden ingevorderd onverminderd enerzijds alle andere rechten van AGB Menen voor het innen 
van de vergoedingen en anderzijds de mogelijkheid van verbreking van de concessieovereenkomst waaraan 
de concessiehouder zich blootstelt. De indexering van de concessieprijs is gekoppeld aan de index van de 
kleinhandelsprijzen, en wordt eenmaal per jaar toegepast volgens de hierna vermelde formule:  

 

nieuwe concessieprijs = basisconcessieprijs x index op datum van aanpassing (september) 

index juni 2019 

 

6. De nieuwe geïndexeerde prijs wordt schriftelijk door AGB Menen medegedeeld aan de concessiehouder. 

7. Als minimum inschrijvingsbedrag wordt een vergoeding voorzien van 15.000 euro/jaar. 

8. De concessiehouder zal voor de aanvang van de vergunning een waarborg storten op rekening van AGB 
Menen ten bedrage van 3 maanden van de jaarlijkse basisvergoeding. Binnen de 15 dagen die volgen op de 
dag van inwerkingtreding van de overeenkomst moet de concessiehouder bij de Deposito- en Consignatiekas 
of via bankwaarborg zijn borgtocht stellen. Hij dient AGB Menen binnen de 30 dagen het bewijs te leveren 
van het door de Deposito- en Consignatiekas ondertekend bericht tot vaststelling van de borgstelling of door 
voorlegging van het attest van bankwaarborg. Zo de concessiehouder de borgtocht of bankwaarborg niet 
gesteld heeft in de vereiste voorwaarden en binnen de voorgeschreven termijn, kan AGB Menen de concessie 
verbreken, onverminderd het recht van AGB Menen schadevergoeding te vorderen voor het verlies dat zij uit 
dien hoofde zou geleden hebben. De borgtocht wordt maar terugbetaald nadat is vastgesteld dat de 
concessiehouder al zijn verplichtingen is nagekomen. In hetzelfde geval wordt ook de bankwaarborg 
vrijgegeven. De borgtocht mag te dien einde gedurende een termijn van maximaal drie maanden na het einde 
van de overeenkomst door AGB Menen worden ingehouden.  

De borgtocht wordt in eenmaal vrijgegeven. AGB Menen kan van de borgtocht of bankwaarborg alle sommen 
afnemen waarop zij recht heeft in toepassing van de clausules van de concessieovereenkomst. Met het oog 
hierop zal door AGB Menen een aanmaningsschrijven worden gezonden aan de concessiehouder, waarna bij 
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ontstentenis van enige betaling of schriftelijk verweer binnen de 8 dagen de afhoudingen ambtshalve worden 
toegepast, onverminderd het recht van AGB Menen om wettelijke intrest te vorderen wegens niet-betaling 
binnen de gestelde termijnen. Bij gehele of gedeeltelijke afhouding op de gestelde borgtocht zal de 
concessiehouder deze onverwijld aanvullen tot beloop van het gestelde bedrag. Ingeval van voortijdige 
verlating of eenzijdige opzegging van de concessie door de concessiehouder kan de borgtocht of 
bankwaarborg in beslag genomen worden door het bestuur. De voorgelegde bankwaarborg moet de 
onherroepelijke borg inhouden voor de duur van de concessie en voor alle verrichtingen van de 
concessiehouder. 

9. De aanbieding dient in dubbel gesloten omslag te worden gericht aan AGB Menen, Grote Markt 1, 8930 
Menen UITERLIJK TEGEN 20 mei 2019, om 11u.00  ( niet inbegrepen ). Op de binnenste omslag dient vermeld: 
“offerte cafetaria/brasserie Badhuis Menen”.  

10. De inwerkingtreding van de concessieovereenkomst is bepaald op 16 september 2019 met een 
geldigheidsduur van NEGEN JAAR. De inwerkingtreding kan vervroegd worden na akkoord van de 3 partijen (  
AGB – huidige uitbater – nieuwe concessionaris ).Elk der partijen heeft het recht na iedere periode van drie 
jaar de concessie te beëindigen mits een vooropzeg van zes maanden. Zo de opzeg na iedere periode van drie 
jaar uitgaat van AGB Menen verbindt deze zich ertoe de nieuw gemaakte kosten der inrichting terug te 
betalen à rato van 1/3 per nog te lopen periode van 3 jaar, op voorwaarde dat de inrichting zich in goede 
staat bevindt. Indien de opzeg gebeurt wegens niet-naleving van de overeenkomst wordt de inrichting 
eigendom van AGB Menen zonder enige vergoeding voor de inrichtings- en andere kosten. Zo de opzeg 
uitgaat van de concessiehouder worden de installaties bedoeld in artikel  eigendom van AGB Menen. Het 
bedrag der investeringen zal blijken uit de regelmatige facturen die door de concessiehouder worden 
overgemaakt aan AGB Menen voor de aanvang der uitbating en bij elke wijziging.  

11. Na verloop van de periode van NEGEN JAAR kan de concessie verlengd worden voor een periode van telkens 
DRIE jaar met een maximum van NEGEN jaar. De concessiehouder kan geen enkele vergoeding voor het 
cliënteel eisen en de inrichting wordt eigendom van AGB Menen na de definitieve beëindiging. 

12. De lokalen worden ter beschikking gesteld in de staat zoals ze zich bevinden. Voor de ingebruikname wordt er 
in tweevoud een tegensprekelijke plaatsbeschrijving opgemaakt en ondertekend door de concessiehouder en 
door het bestuur of een vertegenwoordiger van het bestuur, zijnde de directeur . De concessiehouder is 
verantwoordelijk en aansprakelijk voor het behoud van al datgene wat hem ter beschikking is gesteld. 

13. Een jaarlijkse inspectie van de installaties en gebouwen zal geschieden door de door AGB Menen aangestelde 
perso(o)n(en). Een afschrift van het inspectieverslag zal aan de concessiehouder worden toegezonden die 
onmiddellijk het nodige moet doen om tegemoet te komen aan de bevonden tekortkomingen. De 
concessiehouder zal minstens een week op voorhand worden verwittigd van het bezoek. Een omstandige 
plaatsbeschrijving zal worden opgemaakt bij het einde van de concessie en dit ten laatste op de vervaldag van 
de concessie. Bij normaal of vervroegd einde van de overeenkomst verbindt de concessiehouder zich ertoe de 
lokalen aan de AGB Menen in perfecte staat van bewaring en onderhoud terug te geven conform de 
opgestelde plaatsbeschrijving en de schriftelijk toegestane werken. 

14. De concessiehouder verbindt er zich toe bij elke controle door hogere instanties (bv. Federaal Agentschap 
voor de Veiligheid van de voedselketen) hiervan onmiddellijk ten titel van inlichting en opvolging een kopij 
van de controlerapporten over te maken aan de concessieverlener. Hij zal uit dien hoofde niet het minste 
bezwaar kunnen doen gelden tegenover de concessieverlener, noch daarin aanleiding vinden om 
vermindering van de vergoeding of andere voorwaarden aan te vragen. 

15. In overleg tussen beide partijen wordt er een vaste dag bepaald voor een viermaandelijkse vergadering. 
Tijdens het overleg worden de mogelijke uitbatingsproblemen van de verlopen maanden besproken en 
worden oplossingen voorgesteld om hieraan te verhelpen. 

16. AGB Menen houdt zich het recht voor te allen tijde en op elk uur, de werken die door haar nodig worden 
geacht, uit te voeren in de lokalen die ter beschikking gesteld zijn van de concessiehouder, zonder dat deze 
laatste daarvoor een schadevergoeding mag eisen, tenzij de werken de exploitatie onmogelijk maken, 
waaromtrent de concessiehouder het bewijs dient te leveren. De concessiehouder zal minstens een week 
vooraf worden verwittigd van de uitvoering der werken. 
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17. De cafetaria/brasserie (1ste verdieping) omvat: inkomhal, publieke ruimte, berging leeggoed, keuken, berging 
cafetaria/brasserie, aanpalend zonneterras. De cafetaria/brasserie is te bereiken via een trappenhal, via een 
lift , via de passerelle door het zwembad of via een buitenpasserelle. De sanitaire ruimte bevindt zich op het 
gelijkvloers. De concessiehouder is strikt gehouden aan de locaties voor verkoop die in deze concessie op 
limitatieve wijze zijn opgesomd, zijnde: cafetaria/brasserie en aanpalend zonneterras. De bediening van het 
buitenterras rechtstreeks palend aan de cafetaria/brasserie en van het terras aan de petanquevelden wordt 
gekoppeld aan de uitbating van de cafetaria/brasserie. Buiten deze locaties kan de concessiehouder binnen 
het domein geen verkopen of commerciële activiteiten organiseren. Al deze ruimtes dienen door de uitbater 
te worden onderhouden en deze dient de ter beschikking gestelde ruimtes in een volledige en permanente 
staat van netheid te houden. De concessiehouder moet de te zijner beschikking gestelde roerende en 
onroerende goederen te allen tijde in een onberispelijke staat van zindelijkheid, netheid en orde houden. Het 
schoonmaken van de publieke ruimten moet buiten de uren geschieden waarop het publiek toegang heeft tot 
de lokalen. De concessiehouder mag geen veranderingen aanbrengen aan de lokalen, noch de bestemming 
ervan wijzigen zonder voorafgaandelijke schriftelijke toelating van AGB Menen. Elk door de concessiehouder 
uitgevoerd werk wordt van rechtswege en zonder enige vorm van vergoeding eigendom van AGB Menen bij 
het einde van de exploitatie. Dit slaat inzonderheid op constructies en installaties welke onroerend zijn van 
nature (art. 517 van het B.W.) of doorblijvende verbinding (art. 524 en 525 van het B.W.). De wettelijk 
verplichte keuringen aan de technische uitrusting van het gebouw en toestellen, uitgevoerd door een 
wettelijk erkend keuringsorganisme, zijn ten laste van de concessiehouder. 

De inrichting van deze ruimtes dient uitvoerig te worden beschreven bij de inschrijving. 

18. Het opfrissen van de lokalen, volgens de noodwendigheden valt eveneens ter zijner laste en is onderworpen 
aan de toelating van de raad van bestuur. Alle opschriften en/of reclames, het plaatsen van 
publiciteitspanelen, aanplakborden, zowel binnen als buiten, alsook de buitenlichtreclame, dienen schriftelijk 
te worden aangevraagd aan de raad van bestuur, en zijn onderworpen aan de schriftelijke goedkeuring van de 
raad van bestuur. 

19. Het plaatsen van automatische en/of elektrische caféspelen amusementspelen en/of kansspelen in gelijk 
welke ter beschikking gestelde ruimte wordt verboden. Het plaatsen van geldgoktoestellen al dan niet 
automatisch, biljarts of alle vormen van tafelbiljart en de zogenaamde “voetbalspelen” zijn evenmin 
toegelaten. De concessionaris is verplicht zich te houden aan het algemeen rookverbod dat in het 
zwembadcomplex van kracht is en moet de bezoekers hierop attent maken. 

20. De concessionaris moet een degelijk afvalbeleid voeren. Het sorteren van volgende recipiënten is een 
minimum vereiste: glas, papier, karton, PMD, restafval en klein en gevaarlijk afval. Het plaatsen van de 
afvalcontainers wordt toegestaan op de ligweide ( kant van de metalen afsluiting ) . De concessionaris is 
verantwoordelijk voor het openen en sluiten van het poortje ( uitkomend op de petanquevelden ) die toegang 
geeft tot de ligweide en voor het klaar zetten tot ophaling van de respectievelijke containers en voor het 
proper houden van de nabijheid van de containers. 

21. De concessionaris moet 1 dranken/eetwarenautomaat plaatsen in de daartoe voorziene ruimte binnen in de 
entree hal van het zwembad. Hij staat in voor de goede werking, het onderhoud en de noodzakelijke en 
regelmatige aanvullingen van frisdranken/eetwaren. Alcoholische dranken zijn niet toegestaan. Daarnaast 
mag er nog 1 dranken/eetwarenautomaat geplaatst worden in de daartoe voorziene ruimte binnen in de 
entree hal van het zwembad en nog 1 dranken/eetwarenautomaat binnen in de entree hall van de sporthal 
Badhuis. Er kunnen dus maximaal 3 automaten worden geplaatst .( 2 in het zwembad – 1 in de sporthal ) 

22. Alle eventuele kosten in verband met eigen verbruik van water, gas en elektriciteit, evenals de verwarming, 
internet, en telefoon, zijn ten laste van de concessiehouder. Alle kosten voor de levering en plaatsing van 
tellers om dit verbruik na te gaan zijn ten laste van de concessiehouder. De aanpassingen aan de leidingen 
dewelke door de concessiehouder in functie van zijn exploitatie worden aangevraagd, zullen op zijn kosten en 
in overleg met AGB Menen worden uitgevoerd. 
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23. Kleine storingen of defecten die zich voordoen in de ter beschikking gestelde lokalen, dienen door de 
concessiehouder zelf en op zijn kosten te worden hersteld ( vervangen lampen , ontstoppen afvoer , reinigen 
aircofilters , schoonmaak plafondroosters , smeren sloten , … ) . Ernstige defecten dienen onmiddellijk aan 
AGB Menen worden gemeld. 

Alle kosten, die verbonden zijn aan de exploitatie vallen ten laste van de concessiehouder. In het bijzonder zal 
de concessiehouder instaan voor : 

• de rechtstreekse betaling van alle nutsvoorzieningen voor zover technisch mogelijk. 

Onder nutsvoorzieningen wordt begrepen water, gas, elektriciteit, telefoon, internet en kabeldistributie 

• De kosten voor afvalophaling 

• Alle belastingen, retributies en taksen van de staat, gewest, provincie of gemeente of andere instanties 
betreffende de lokalen of de uitbating. Hierin is ook inbegrepen de openingstaks inzake cafetaria, de 
roerende en onroerende voorheffing,  alsook alle kosten verbonden aan de concessieovereenkomst, van 
welke aard ook. 

Het onderhoud en keuring van het alarm en de branddetectie op de ruimtes behorende tot de concessie van 
de cafetaria/brasserie wordt uitgevoerd door en op kosten van AGB Menen. 

24. De cafetaria/brasserie is niet aangesloten op het TV-distributienet. Het is echter de concessiehouder 
toegelaten een TV-toestel, bandopnemer, CD-speler, DVD-speler of andere toestellen voor ontvangst van 
gesproken woord of muziek te plaatsen mits zelf alle bijkomende kosten betreffende te dragen (Sabam, 
Billijke Vergoeding e.a.). Lichtreclames en reclameborden langs binnen- en buitenzijde zijn onderworpen aan 
de goedkeuring van de raad van bestuur. 

25. De raad van bestuur stelt de openingsuren van de cafetaria/brasserie vast in overleg met de 
vergunninghouder.  

De horecazaak zal echter minimum geopend zijn op : 

- maandag , dinsdag , donderdag en vrijdag vanaf 16u00  

- woensdag vanaf 14u.00 

- zaterdag en zondag vanaf 09u.00 

Het staat de uitbater uiteraard vrij om vroeger open te doen. 

En dit minimum tot 30 minuten na de laatste activiteit in het zwembad.  

De openingsuren mogen afwijken tijdens de schoolvakanties. 

Eventuele wijzigingen aan de openingsuren dienen ter goedkeuring aan de raad van bestuur worden 
voorgelegd. De openingsdagen van de cafetaria/brasserie lopen het ganse jaar door en worden gekoppeld 
aan de openingsdagen van het zwembad. De dagen waarop het zwembad wordt opengesteld voor het publiek 
dient de cafetaria/brasserie te worden opengesteld voor het publiek. De concessiehouder kan maximaal 1 
dag per week een sluitingsdag houden. Deze wordt vast bepaald voor de duur van de concessie en in overleg 
met de Raad van bestuur. 

26. Mocht AGB Menen beslissen de openings- en sluitingsuren/ en of dagen,  van het Badhuis Menen te wijzigen, 
dan is de concessiehouder eveneens hieraan gebonden, zonder enig recht op schadeloosstelling. De 
concessiehouder dient in te staan voor het nodige en voldoende aantal personeelsleden die de bediening 
uitvoeren.   

27.  De openingsuren van de diverse plaatsen waar dranken worden geschonken mogen in geen geval strijdig zijn 
met het stedelijk politiereglement betreffende het sluitingsuur der drankgelegenheden. De in toepassing van 
onderhavig lastenkohier vastgestelde openingsperiode doet geen afbreuk aan de eventuele wettelijke 
beschikkingen inzake verplichte sluitingsdagen. 
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28. Ingeval van tijdelijke sluiting van het zwembad, om welke reden dan ook, kan de uitbater geen aanspraak 
maken op enige schadevergoeding. Hij zal wel vrijgesteld zijn van de betaling van de vergoeding voor de duur 
van de tijdelijke sluiting van het zwembad. De vrijstelling van vergoeding geldt echter niet voor de jaarlijkse 
sluiting van het zwembad wegens groot onderhoud (normaal voorzien eerste helft van de maand december). 

29. De concessiehouder zal op eigen kosten en risico zorgen voor de verkoop van gelijk welke dranken door de 
wet toegelaten, evenals de verkoop van kleine eetwaren met als minimum aanbod : spaghetti en croque 
monsieur en dit tegen de normaal gangbare prijzen. Daarnaast dienen de traditionele zaken uit een koffiehuis 
te worden aangeboden zijnde pannenkoeken ,wafels en ijs. 

Deze opsomming is niet limitatief en mag desgewenst worden uitgebreid mits goedkeuring door de raad van 
bestuur. De prijslijst dient te worden goedgekeurd door de raad van bestuur in overleg met de 
concessiehouder, en moet zichtbaar worden uitgehangen. 

30. De concessieovereenkomst wordt intuitu personae afgesloten, wat impliceert dat de persoonlijke kwaliteiten 
van diegene aan wie de uitbating wordt toegewezen, van essentieel belang zijn. De concessiehouder mag de 
concessie onder geen enkel beding aan derden overdragen zonder schriftelijke aanvraag en toestemming van 
de raad van bestuur.  

31. De uitbating gebeurt door de concessiehouder zelf maar de concessiehouder kan zich laten bijstaan door 
personeelsleden die over de nodige vakbekwaamheid beschikken. Dit personeel, noodzakelijk voor de 
toegewezen exploitaties, zal door de zorgen, op kosten en onder de verantwoordelijkheid van de 
concessiehouder worden aangeworven en beschikken over de nodige professionele skills om tot een goede 
uitbating te komen. Een gerant of uitbater wordt als personeelslid van de concessiehouder aanzien, welke 
ook de rechtsrelatie is tussen deze en de concessiehouder. Hetzelfde geldt voor familieleden van de 
concessiehouder of gerant die bijstaan bij de exploitatie. De concessiehouder, desgevallend de gerant of 
uitbater en hulppersoneel moeten van goed zedelijk gedrag en lichamelijk gezond zijn. AGB Menen is 
gerechtigd alle bewijsstukken wat dat betreft te laten voorleggen. De concessiehouder, desgevallend de 
gerant of uitbater, moet over bevoegd en voldoende personeel beschikken om de exploitatie op vakkundige 
wijze en in een normaal tempo te kunnen verzekeren. Het aantal personeelsleden kan sterk schommelen 
naargelang de seizoenen en/of drukte van het bezoek. Het personeel dient te worden tewerkgesteld onder 
arbeidsvoorwaarden die in overeenstemming zijn met de beschikkingen in de horecasector evenals de 
arbeids- en sociale wetten. Het personeel verbonden aan de instelling behorende tot deze concessie, moet op 
één of andere doch duidelijke wijze individueel geïdentificeerd worden als verbonden met bedoelde 
instelling. Indien de concessionaris, desgevallend de gerant of uitbater afwezig is wegens ziekte of andere 
redenen, dient te worden voorzien in een evenwaardige plaatsvervanger. De directeur moet hiervan 
terzelfdertijd op de hoogte worden gebracht.  

Het bestuur kan, wanneer tegen een personeelslid, respectievelijk de gerant of uitbater, een gegronde klacht 
wordt ingediend, de concessiehouder opleggen deze persoon te verwijderen. Dit zal schriftelijk en op 
gemotiveerde wijze door de raad van bestuur worden medegedeeld. De concessiehouder kan hiertegen 
binnen de acht dagen verzet aantekenen bij de raad van bestuur. De raad van bestuur beslist in laatste 
instantie na kennisname van het verzet. AGB Menen is niet gebonden tot enige schadevergoeding en kan 
evenmin aansprakelijk worden gesteld voor de schadevergoeding, opzegvergoeding of nog uit te betalen loon 
of wedde die een weggezonden personeelslid van zijn werkgever zou kunnen vorderen ingeval van 
wegzending op initiatief van AGB Menen. De concessiehouder moet voortdurend toezicht uitoefenen op het 
personeel. Hij is tegenover AGB Menen verantwoordelijk voor elke onregelmatigheid of inbreuk. Hij kan zich 
aan deze verantwoordelijkheid niet onttrekken, zelfs niet indien de onregelmatigheid buiten zijn weten of 
tegen zijn wil is begaan.  

Het is de exploitant en zijn aangestelde ten strengste verboden zich in de ter beschikking gestelde ruimten en 
lokalen bezig te houden met allerlei spel, onregelmatige handel, speculatie of handel vreemd aan de 
overeenkomst.  
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De concessiehouder mag noch verder verhuren of een ander gebruiksrecht toestaan, noch zijn rechten 
afstaan of overdragen, geheel of gedeeltelijk, zonder uitdrukkelijk een schriftelijke toestemming van de 
concessiegever. Het is de concessiehouder verboden een zakelijk recht of een hypotheek toe te staan op 
voormelde goederen. 

32. De concessiehouder en de uitbater zijn verplicht zich in regel te stellen met de wet betreffende de uitbating 
en dienen zich te houden aan alle huidige en toekomstige politiereglementen en de kosten hieraan 
verbonden zelf te dragen. De concessiehouder zal aan de bevoegde overheid de vereiste bestuurlijke 
toelating vragen betreffende de exploitatie van de drankgelegenheid. Hij is tevens gehouden alle taksen en 
lasten op en naar aanleiding van de uitbating gesteld of te stellen door de Staat, Provincie of Stad te voldoen 
en hiervan bewijs te leveren op eerste verzoek van AGB Menen.  

33. AGB Menen is niet verantwoordelijk voor ongevallen, beschadigingen, brand, verlies of diefstal, welke zich in 
verband met de concessie kunnen voordoen. De concessiehouder is verplicht voor de gehele duur van de 
concessie de hem ter beschikking gestelde lokalen en inrichtingen te laten verzekeren tegen brand, glasbraak, 
bliksem en ontploffingen, voor de herbouwwaarde. Hij dient verder zijn burgerlijke verantwoordelijkheid te 
dekken voor alle risico’s “derden onbeperkt”, ten overstaan van derden en de verbruikers. In de polissen 
dient de volgende bepaling ingelast te worden: ”Ingeval van schade aangericht door brand, bliksem, 
ontploffing, verbindt zich de verzekeringsmaatschappij de op grond van de verzekerwaarde vastgestelde 
schadevergoeding aan het gebouw algeheel aan de AGB Menen uit te betalen, als eigenares in wier voordeel 
het gevaar gedekt is, zonder dat AGB Menen handelend als openbaar bestuur kan verplicht worden, het 
schadebedrag voor heropbouw of herstel aan te wenden.” Het bewijs van afsluiten van de polis “Objectieve 
Burgerlijke Verantwoordelijkheid” dient door de concessiehouder te worden overgemaakt aan AGB Menen. 

34. De vergunninghouder moet alle mogelijke inrichtingskosten te zijner laste nemen en zich alle benodigdheden 
aanschaffen die nodig zijn voor de uitbating. De inrichting van de cafetaria/brasserie moet alle elementen 
bevatten die nodig zijn voor de normale uitbating van de concessie en dient bijgevolg te voorzien in alle 
ontbrekende accommodatie in het horecacomplex (cafetaria/brasserie- buitenterras). 

De concessiehouder zal zelf zorgen voor de aankleding, meubilering en uitrusting van de ter zijne beschikking 
gestelde lokalen. Hij zal in dit verband bij de bieding een voorstel doen, naast de door AGB Menen 
voorgestelde inrichting van meubilair. Bij het einde van de vergunning verwerft AGB Menen de eigendom van 
de uitgevoerde inrichtingswerken die onroerend zijn door bestemming, zonder dat de concessiehouder enige 
vergoeding kan eisen.  

De cafetaria/brasserie heeft verbinding met een buitenterras (cc 95m²). De concessiehouder dient zelf en 
voor eigen rekening in te staan voor de uitrusting van de cafetaria/brasserie en het terras met het meubilair 
en het materieel nodig voor de uitoefening van zijn beroep, zoals tapkast, tapinstallatie, tafels, zetels, stoelen, 
koelers, elektrische toestellen, glazen, tassen enz. De eigenlijke meubilering dwz tafels en stoelen e.a. dient te 
harmoniëren met het algemeen aspect van het zwembad. De inschrijver verbindt zich ertoe een 
ontwerpschets van de inrichting, alsmede documentatie en informatie over het meubilair bij zijn inschrijving 
te voegen. Betrokkene mag evenwel één of meerdere varianten voorzien. In dat geval zal de raad van bestuur 
een keuze maken uit de ingestuurde varianten.  

Het meubilair dient steeds in goede staat te zijn en bij defecten onmiddellijk hersteld of vervangen te worden. 
Het meubilair en al wat nodig is voor de optimale uitbating van de cafetaria/brasserie zal door de inschrijvers 
moeten geleverd en geplaatst worden ten laatste op 16 september 2019.  

35. De concessiehouder verbindt zich ertoe alle gebruikers en cliënten op dezelfde en correcte manier te 
behandelen alsook de installaties te voorzien met bekwaam en in voldoende aantal aanwezig personeel. Hij 
verbindt zich ertoe de taalwetgeving strikt toe te passen; alle personeel moet volstrekt Nederlandstalig zijn. 
De gebruiksinformatie voor de cliënten wordt in het Nederlands medegedeeld. 

36. Wanneer voor gelijk welke reden of oorzaak de concessiehouder een of andere van bij het huidig lastenkohier 
voorziene bepaling niet tijdig uitvoert of naleeft, kan de raad van bestuur na een voorafgaandelijke 
schriftelijke ingebrekestelling, ambtshalve alle nodige maatregelen nemen die het nodig acht om de goede 
gang van dienst te verzekeren, dit onverminderd eventuele toepassing van boeten en een eis tot 
schadevergoeding. 
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37. Overtredingen van een of andere bepaling van het huidig lastenkohier of ook van de bepalingen die 
naderhand mochten bijgevoegd worden, worden bij procesverbaal vastgesteld en medegedeeld aan de 
concessiehouder welke gedurende 8 dagen zijn verweermiddelen kan mededelen aan AGB Menen. Door AGB 
Menen kan aan de concessiehouder een conventionele boete van € 125 per inbreuk worden opgelegd. Het 
bedrag van de opgelegde boete moet aan AGB Menen worden gestort binnen de acht dagen na notificatie 
aan de concessiehouder. 

38. Indien de vergunninghouder ernstig of bij herhaling zou tekortkomen aan de verplichtingen die uit de 
concessieovereenkomst voortvloeien, kan de raad van bestuur voortijdig de concessie vervallen verklaren. In 
dit geval is de raad van bestuur gerechtigd alle maatregelen te nemen die het nodig acht om de goede gang 
van dienst te verzekeren. De hieraan verbonden kosten zijn ten laste van de concessiehouder. Het bestuur 
mag deze kosten van de borgtocht afhouden. 

39. AGB Menen behoudt zich het recht voor de concessie eenzijdig in te trekken in volgende gevallen, zonder dat 
de concessiehouder of zijn rechthebbenden op een vergoeding kunnen aanspraak maken, tenzij blijkt dat dit 
berust op een foutieve interpretatie van de feiten: 

1. bij veroordeling van de concessiehouder tot een criminele of correctionele straf, ofwel indien hij onder 
toepassing valt van de wet van 01.07.1964 tot bescherming van de maatschappij tegen abnormalen en 
gewoontemisdadigers; 

2. indien de concessiehouder door krankzinnigheid wordt aangetast, onder curatele wordt gesteld of indien 
hij een burgerlijke veroordeling oploopt die de exploitatie of toepassing van een of andere clausule van het 
lastenkohier kan hinderen; 

3. bij twee overtredingen van de voorwaarden van onderhavig lastenkohier of meerdere grove nalatigheden; 

4. bij twee laattijdige (= het niet betalen van de verschuldigde concessiegelden later dan de voorziene data) 
betalingen van de aan AGB Menen verschuldigde concessiegelden; 

5. ingeval ten laste van de exploitant of gerant/uitbater of ander personeel feiten worden vastgesteld 
waardoor de ter zijner beschikking gestelde ruimten en lokalen worden misbruikt: dit geldt inzonderheid voor 
feiten tegen de goede zeden of de openbare orde; ingeval van vastgesteld bedrog; 

6. ingeval van overlijden, faillissement of ontbinding van de zaak van de concessiehouder. 

In al de gevallen van intrekking om het even waarom of wanneer, zal geen vermindering worden toegestaan 
op de opvorderbare vergoedingen. De intrekking of verbreking gebeurt met een opzegging van drie maanden 
ingaand op de datum waarop het schrijven dat de intrekking betekent, voor aantekening ter post werd 
afgegeven. Ingeval van twee laattijdige betalingen geschiedt de intrekking onmiddellijk zonder 
opzeggingstermijn, door eenvoudige betekening van de intrekking met aangetekende zending. 

Bij het einde van de concessie moeten zowel de lokalen als het materieel waarop de huidige concessie 
betrekking heeft, te bezichtigen zijn op elke woensdagvoormiddag tussen 10u en 12u en dit in een periode 
van 3 maanden voor de vervaldag van de concessie en in afspraak met de directeur. Geen enkele vergoeding, 
van welke aard dan ook, is door AGB Menen verschuldigd aan de concessiehouder op het einde van de 
concessie. 

40. De uitbater van de cafetaria/brasserie is elke avond verantwoordelijk voor het goed sluiten van het gebouw 
en de nodige voorzieningen te treffen in verband met verwarming, lichten, alarm enz. 

41. Het plaatsen van camera’s wordt enkel toegestaan na goedkeuring van de raad van bestuur van AGB Menen ( 
met de uitdrukkelijke beschrijving van bedoeling en aanduiding van de gewenste locatie  van de camera’s ) en 
dient altijd in overeenstemming te zijn met de vigerende wetgeving rond camera’s. 

42. Het is de concessionaris niet toegelaten te parkeren met een voertuig op het openbaar domein langs de 
passerelle die naar het cafetaria leidt. 

43. AGB Menen behoudt zich het recht voor de in concessie verleende lokalen te alle tijde te doen nazien door de 
aangestelde. Een sleutel van de lokalen zal bestendig rusten bij de directeur of zijn aangestelde. 
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44. De concessiehouder mag geen personen in badpak toelaten in de cafetaria/brasserie. Hij verbindt zich ertoe 
in zijn exploitaties slechts personen in passende kledij toe te laten, zodanig dat geen aanstoot kan gegeven 
worden aan andere gebruikers van de instelling. Hij mag zelf enkel gebruik maken van het zwembad mits 
betaling van het inkomgeld, vastgesteld in het bijzonder reglement van het zwembad. Deze verplichting is ook 
van kracht voor het bij hem/haar in dienst zijnde personeel. 

45. De geluidssterkte van de muziek moet derwijze geregeld worden dat ze niet doordringt tot in de 
bovenliggende burelen en zwemhal. 

46. Bij het eindigen van de vergunning, op welke wijze ook, moet de concessiehouder de gepachte plaatsen terug 
ter beschikking stellen in hun oorspronkelijke staat aan AGB Menen. In voorkomend geval zullen de 
herstellingskosten en/of opruimingskosten worden uitgevoerd in opdracht van AGB Menen en ten laste van 
de concessiehouder. De kosten zullen worden afgehouden van de waarborgsom. Bij ontoereikendheid van de 
waarborgsom zal de resterende som worden verhaald aan de concessiehouder. 

47. Alle onkosten betrekking hebbend op deze concessie, o.m. zegel- en registratiekosten, zijn ten laste van de 
concessiehouder. 

48. De concessionaris zal worden aangeduid rekening houdend met gunningscriteria. Het bestuur zal rekening 
houden met de vrije varianten van inrichting cafetaria/brasserie en buitenterras, ingediend op initiatief van 
de inschrijvers.  

49. Criteria: de raad van bestuur kiest de aanbieding die haar het voordeligst lijkt op grond van criteria, waarbij 
de gunningscriteria volgende waarde hebben. 

  -  het gamma van spijzen en  dranken met inbegrip van streekbieren     20 punten 

    -  gedetailleerd voorstel van de inrichting van de cafetaria/brasserie     20 punten 

     ( en annexen ), zomerterras en buitenbar 

  -  de voorstelling van de uitbating en organisatie      20 punten 

 -   de beschrijving van het  ondernemingsplan ( minimum termijn van 3 jaar)   20 punten 

 -  de aangeboden prijs van het concessiebedrag                   20 punten  

AGB Menen eigent zicht het recht toe om voorstellingen en inschrijvingen te weren door eerdere ervaringen 
met de indiener of zijn vertegenwoordiger.  

De kandidaat inschrijver zal op straffe van nietigverklaring het bijgevoegde inschrijvingsformulier waarin 
hij/zij om hun aangeboden prijs wordt gevraagd naar behoren invullen en ondertekenen.  

De raad van bestuur behoudt het recht geen gevolg te geven aan de ingediende aanbiedingen en een nieuwe 
prijsvraag te laten uitschrijven. 

 

Namens AGB Menen 

Renaat Vandenbulcke  

Voorzitter AGB Menen  

  

 


