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Concessievoorwaarden inzake het recht om met een amfibieboot 

in zee te steken van op het strand van Koksijde 
 

Artikel 1 

Het gemeentebestuur van Koksijde stelt in open aanbesteding, voor de badseizoenen 2021-2026, 
het recht om van op het strand in zee te steken met een amfibieboot om er op commerciële basis 
zeetochtjes mee te organiseren. Het recht wordt toegekend in de vorm van een concessie. 

AARD VAN DE ONDERNEMING 

Artikel 2 

De concessie omvat het recht om met een op luchtbanden rijdende amfibieboot op het strand te 
rijden en er stil te staan voor het laten instappen en uitstappen van passagiers die tegen betaling 
wensen een zeetochtje te maken, alsmede het recht om met de amfibieboot in zee te steken en 

vanuit zee aan land komen. 

Het recht om op het strand te rijden wordt beperkt tussen de verder in het lastenboek beschreven 

standplaatsen en de dichtst bijzijnde toegangsmogelijkheid vanaf de zeedijk, plein of rijweg, 
enerzijds, en het strandwater anderzijds. 

Artikel 3 
Het college van burgemeester en schepenen verleent deze concessie na oproep tot inschrijving op 
de website van de gemeente Koksijde en het informatieblad van de gemeente Koksijde Tij-dingen.  
 

LIGGING VAN DE STANDPLAATSEN 

Artikel 4 

Volgende insteekplaatsen op het strand worden voorbehouden voor het opstellen van een 

amfibieboot om er passagiers te laten instappen en uitstappen: 

- Te Sint-Idesbald, een standplaats gelegen ter hoogte van het G. Grardplein. 
- Te Koksijde-bad, een standplaats gelegen ter hoogte van de golfbreker die het meest nabij 

gelegen is van het Eugenie Terlinckplein en het Stranddienstencentrum. Het aanrijden naar en 

het wegrijden van deze standplaats gebeurt via de helling gelegen aan de oostkant van het 
stranddienstencentrum. 

- Te Oostduinkerke-bad een standplaats gelegen voor het openluchtzwembad. Het aanrijden naar 
en wegrijden van deze standplaats gebeurt via de helling gelegen naast het openluchtzwembad. 

Indien de zeedijken te Koksijde-bad en Oostduinkerke-bad gesloten zijn voor het verkeer kan via 
de Gilles Scottlaan het strand op en afgereden worden voor het bereiken of verlaten van de 
standplaatsen gelegen op het strand van Koksijde-bad en Oostduinkerke-bad. 

WIJZE VAN INSCHRIJVING 

Artikel. 5: De concessie wordt toegewezen na open aanbesteding.  

 
Artikel. 6: De aanbiedingen/inschrijvingen dienen schriftelijk en aangetekend gestuurd te worden 
onder dubbel en gesloten omslag, de binnenomslag draagt de vermelding ‘uitbating van 
amfibieboot, in te steken vanop het strand van Koksijde’, gericht aan het college van burgemeester 
en schepenen van de gemeente Koksijde, Zeelaan 303, 8670 Koksijde. 
 

Komen niet meer in aanmerking, de aangetekende inschrijvingen die niet uiterlijk vijf 
kalenderdagen voor de datum vastgesteld voor het openen van de biedingen aangetekend 
verstuurd werden.  
De opening der offertes heeft plaats op maandag 19 april om 14 uur in de Abt Eliaszaal van het 
gemeentehuis. Na de opening mag een hoger bod worden gedaan, enkel door de personen of 
bedrijven die een regelmatige offerte hebben ingediend.  

Als regelmatige offerte wordt beschouw:  

• Aanbiedingen/inschrijvingen die schriftelijk en aangetekend gestuurd worden 
onder dubbel en gesloten omslag gericht aan het college van burgemeester en 
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schepenen van de gemeente Koksijde, Zeelaan 303, 8670 Koksijde 

• De aanbiedingen/inschrijvingen gedaan op het voorgeschreven model van 
inschrijving 

• De aanbiedingen/inschrijvingen met een minimum inschrijvingssom van 100 
euro/jaar  

• De aanbiedingen met een foto met duidelijke afbeelding van de amfibieboot die 
zal gebruikt worden voor de zeetochten 

• De aanbieding met bevestiging dat de uitbating zal geschieden door de persoon 
die de offerte heeft ingediend en dat de biedende persoon eigenaar is van de 
voorgestelde boot.  

• De aanbiedingen/inschrijvingen die vergezeld is van een recent uittreksel uit 
het strafregister van de perso(o)n(en) die de offerte ondertekend(e)n 

• Een bewijs dat alle verplichtingen tegenover de R.S.Z. zijn nagekomen tot het 

laatste kwartaal voor de opening van de offertes 

• Verklaring dat de ondertekenaar van het voorstel zelf of een door hem 
opgerichte firma niet failliet is verklaard 

De concessie wordt toegekend aan de hoogstbiedende. Aan deze opbiedingen mogen deelnemen 
de aanwezige kandidaat-concessiehouders die een regelmatige offerte hebben ingediend.  
 
De opbieding moet gebeuren met een minimum verhoging van 50 euro. Het college van 
burgemeester en schepenen zal een proces-verbaal van deze bewerkingen opstellen. De opbieder 
die het hoogste bod doet, zal gehouden zijn voormeld bod tijdens diezelfde zitting schriftelijk te 
bevestigen.  

 
Hierop wordt de opdracht door het college van burgemeester en schepenen toegewezen.  
Indien er geen opbiedingen zijn kan de opdracht toegewezen worden aan de regelmatige 
inschrijving met de hoogste totale inschrijvingssom. 

 

DUUR VAN DE VERGUNNING 

Artikel 7 

De vergunning wordt toegekend voor de badseizoenen 2021-2026, en dit telkens vanaf veertien 
dagen voor Pasen tot 30 september. 

BETALINGEN 

Artikel 8 

De concessievergoeding wordt geregeld via een jaarlijkse factuur uitgereikt door de gemeente 
Koksijde. 

 

Artikel 9 

De overeenkomst zal op verzoek van het college van burgemeester en schepenen en zonder 
ingebrekestelling als verbroken aanzien worden lastens de concessiehouder indien hij meer dan 1 
maand in vertraging is voor de betaling van de jaarlijkse concessievergoeding. Alle sommen 
betaald na de vervaldag zullen zonder voorafgaande aanmaning verhoogd worden met de 
wettelijke interest verhoogd met 2 %, onverminderd alle andere rechten van het gemeentebestuur 

op het innen van de vergoedingen en de mogelijkheid van intrekking van de 
concessieovereenkomst waaraan de houder van de concessie zich blootstelt.  
 
Artikel 10 

Ingeval van niet betaling binnen de gestelde termijn leveren de verschuldigde bedragen van 
rechtswege en zonder verdere aanmaning ten voordele van het gemeentebestuur verwijlintresten 

op berekend naar rata van het aantal dagen vertraging (kalenderdagen), tegen het gewoon tarief 
der voorschotten in rekening courant vastgesteld door de nationale bank en geldig op de twintigste 

dag van de voorafgaande maand aan deze waarin de vertraging optreedt.  
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MATERIAAL 

Artikel 11 

De vergunninghouders zijn verplicht op eigen kosten te zorgen voor een amfibieboot en het 
materiaal nodig voor de uitbating ervan. 
Een afgevaardigde van het college van burgemeester en schepenen zal telkens voor de aanvang 

van de dienst, nazien of het dienstmateriaal in een goede staat verkeert. 
De amfibieboot en het materieel moeten steeds rein zijn en in perfecte staat verkeren. 
De amfibieboot moet een esthetische aanblik bieden en voorzien zijn van een fris uitziende 
verflaag. 

VOORZORGSMAATREGELEN 

Artikel 12 

De vergunninghouders zijn verplicht de bevelen van het college van burgemeester en schepenen 

en van de Vlaamse Overheid uit te voeren voor wat betreft de maatregelen aangaande de 
veiligheid van de ingerichte dienst en de zeewaardigheid van het gebruikte voertuig. 

Verder zullen de vergunninghouders de volgende verplichtingen naleven : 

- De vergunninghouders zijn verplicht de burgerlijke aansprakelijkheid van hun personeel en van 
de passagiers te verzekeren. 

- De uitbaters zijn geheel en alleen aansprakelijk voor alle schade, ongevallen of verliezen 

voortvloeiende uit de dienst. 
- De uitbaters zijn verplicht de Politie- en Scheepvaartreglementen van havens, kust en stranden 

na te leven. Zij dienen zich eveneens te schikken naar de bevelen van de bevoegde overheden, 
onder meer het Agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust van de Vlaamse Overheid, de 
politie Westkust, en de Kustreddingsdienst. 

VERBODSBEPALINGEN 

Artikel 13 

Het is de vergunninghouder verboden met de amfibieboot in zee te steken op de tijdstippen dat het 
verboden is te baden zoals bij ongunstige weersomstandigheden. 

PERSONEEL 

Artikel 14 

De vergunninghouders zijn verplicht alle sociale verplichtingen voortvloeiende uit de vigerende 
wetgeving toe te passen op het personeel door hen tewerkgesteld. 

De vergunninghouders en het personeel in dienst, moeten zich dienstvaardig en voorkomend 

gedragen tegenover de klanten. 

TARIEVEN 

Artikel 15 

De huurvoorwaarden en de tarieven voor deelname aan de georganiseerde zeetochtjes dienen 
bestendig op een voor het publiek zichtbare plaats zonder dat hiervoor dient ingestapt te worden. 

UITBATINGSVERPLICHTING 

Artikel 16 

Het is de uitbaters verboden, zonder schriftelijke toelating van het college van burgemeester en 
schepenen, een andere uitbating te verzekeren dan deze waarvoor vergunning werd verleend. 

VROEGTIJDIGE OPZEGGING VAN DE DIENST 

Artikel 17 

In geval van grove nalatigheid bij het uitvoeren van één of andere bepaling van de overeenkomst, 
heeft het college van burgemeester en schepenen het recht de vergunning op te zeggen, bij 
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aangetekende brief, nadat de houder van het uitbatingsrecht de mogelijkheid heeft gekregen om 

zich te verdedigen. Het gemeentebestuur is in dit geval geen schadeloosstelling verschuldigd. 

SCHADELOOSSTELLING 

Artikel 18 

Er zal aan de vergunninghouders niet de minste vergoeding verschuldigd zijn uit hoofde van 

schade of verliezen die zij kunnen ondergaan bij het uitoefenen van het uitbatingsrecht. 

BIJZONDERE BEPALINGEN 

Artikel 19 

Het toekennen van de vergunning door het college van burgemeester en schepenen ontslaat de 
uitbater niet van de verplichtingen opgelegd door het FOD Mobiliteit en vervoer en Agentschap voor 
Maritieme Dienstverlening en Kust. 

Artikel 20 

Het is de uitbaters verboden hun vergunning af te staan of verder te verhuren zonder schriftelijke 
toelating van het college van burgemeester en schepenen. 

Goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 22 maart 2021. 

Koksijde,  

 

 

Joeri STEKELORUM Marc VANDEN BUSSCHE 

algemeen directeur burgemeester 
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      Inschrijving 

Gemeente Koksijde 
 
Voor de concessie inzake het recht om met een amfibieboot in zee te steken van op het 

strand van Koksijde periode 2021-2026 

 

Ik, ondertekende (naam, voornaam en adres):  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

(in geval wordt opgetreden voor een vennootschap of verenging)  

Handelend in naam van (naam, rechtsvorm en adres):  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Verklaar te bieden de som van (in cijfers en in letters):  

…………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………….. 

Voor de concessie inzake het recht om met een amfibieboot in zee te steken van op het 

strand van Koksijde periode 2021-2026 

 

Bovendien verklaar ik al de schikkingen die worden vermeld in onderhavig lastenboek 

goedgekeurd door de gemeenteraad van 22 maart 2021 en waarvan ik kennis heb 

genomen, stipt na te leven.  

 

Door in te schrijven voor deze concessie verklaart de inschrijver zich niet in een toestand 

van uitsluiting te bevinden, zoals bedoeld in het Koninklijk besluit van 14 januari 2013 

tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de 

concessies voor openbare werken.  

 
Alvorens over te gaan tot aanbesteding worden de kandidaten getoetst aan de juridische 
criteria overeenkomstig de wet op de overheidsopdrachten. 

 

 

Gedaan te ……………………………………………… 

 

Op …………………………………………………………. 

 

Naam ……………………………………………………. 

 

Functie ………………………………………………….. 

 

(handtekening) 

………………………………………………………………. 
 


