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Concessievoorwaarden inzake het recht tot het plaatsen van 

tenten voor de exclusieve verkoop van dranken en 
voedingswaren aan het publiek van de Wereldbeker UCI 

Cyclocross Koksijde op 21 november 2021  
 

Artikel. 1 

Het gemeentebestuur van Koksijde stelt in open aanbesteding, voor zondag 21 november 2021, 
het recht tot het plaatsen van tenten voor de exclusieve verkoop van dranken en voedingswaren 
aan het publiek van de Wereldbeker UCI Cyclocross Koksijde. Het recht wordt toegekend in de 

vorm van een concessie. 

AARD VAN DE ONDERNEMING 

Artikel. 2 

Hiermee wordt gezocht naar een kandidaat die instaat voor de exclusieve verkoop van dranken en 
voedingswaren aan het publiek op de terreinen van de Wereldbeker UCI CYCLOCROSS 2021 
Koksijde in overeenstemming met de verplichtingen en kwaliteitseisen zoals bepaald in deze 

concessie. 

 
De VIP catering of –verkoop worden expliciet uitgesloten van deze concessie.  
 

KWALITEITSEISEN VERWACHT VAN DE INSCHRIJVER 

Artikel. 3 
 

Van de inschrijver wordt verwacht dat hij bij zijn inschrijving alle bewijzen toevoegt zodat de 
organisator kan vaststellen dat de inschrijver zijn opdracht volgens de regels der kunst zal 
vervullen: 

- Verklaring van niet-faillissement; 

- Bankverklaring van solvabiliteit; 

- Omzetverklaring in de sector van publiekscatering; 

- Opsomming van de inzet van personele en infrastructurele middelen (aantallen en 

voorbeelden, o.a. kadertenten, kramen, logistiek, veiligheid); 

- Beschrijving knowhow publiekscatering; 

- Minstens twee geattesteerde attesten van organisatoren van evenementen waar inschrijver 

de publiekscatering verzorgde voor meer dan 15.000 particulieren; 

- Attesten HACCP, FAVV, veiligheidsattesten van een onafhankelijk keuringsmechanisme van 

de op te stellen kramen, kadertenten enz; 

- Alle kramen, kadertenten moeten voorzien worden op alle wettelijke pictogrammen en 

brandblusapparaten; 

- Alle kramen, kadertenten en installaties zullen door een nog aan te stellen instantie 

gekeurd te worden vooraleer het evenement plaatsvindt. De keuring gebeurt op kosten van 

de inschrijver. Afgekeurde installaties mogen niet in dienst gesteld worden; 

 

RECHTEN VAN DE INSCHRIJVER – EXCLUSIEVITEITSRECHT 

 

Artikel. 4  

 

Inschrijver krijgt het exclusieve recht tot verkoop aan het publiek van dranken en snack, maar 

dient de door de organisator met Brouwerij De Brabrandere en COCA-COLA afgesloten exclusiviteit 

in bier- en softdrinksector strikt te respecteren. Elke inbreuk hierop door de inschrijver zal 

aanleiding geven tot een boete te betalen door de inschrijver gelijk aan het bedrag dat Brouwerij 

De Brabrandere of COCA-COLA zouden eisen van de organisator, verhoogd met 10%. 

Inschrijver is verplicht in aanbod van de exclusieve Brouwerij De Brabrandere en COCA COLA 

producten en vrij in voedingswaren en andere dranken.  
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De verkoop van dranken met een alcoholpercentage tot 20% is toegelaten in zoverre de 

verkoopprijs aan publiek minstens 3 euro bedraagt voor hoeveelheden tot 5 cl. 

RECHTEN VAN DE INSCHRIJVER – PLAATSEN VAN TENTEN 

Artikel. 5 

 

De kramen en kadertenten opgesteld en uitgebaat door de inschrijver of zijn aangestelde worden 

geopend op de wedstrijd zondag van 09:00 uur en gesloten om 18:30 uur. 

 

Inschrijver kan maximum drie kadertenten bouwen op het parcours waarbinnen hij dranken en 

voedingswaren kan verkopen.  

 

Inschrijver mag tijdens de trainingen niet de volledige site openstellen voor het publiek, maar dient 

zich te beperken tot één tent van 12:00 uur tot 17:00 uur. 

 

In overleg met de organisatie, wordt de inplanting van de kadertenten en van de drank- en 

snackkramen besproken en vastgelegd die deel uitmaakt van dit lastenkohier. 

 

VERPLICHTINGEN VAN DE INSCHRIJVER – GEBRUIK TERREIN EN PLAATSEN TENTEN 

Artikel. 6 

Dit evenement gaat door op het militaire domein en op het domein van CDSCA. Inschrijver neemt 

contact met de organisatie voor de toegangsregels tot de terreinen, ingevolge regels van de 

militaire overheid en van Flanders Classics in kader van het wedstrijdverloop en de oefenritten. 

 

Inschrijver neemt door zijn inschrijving kennis van het feit dat er op de terreinen van CDSCA een 

concessie loopt voor de commerciële uitbating van het terrein en dat hij zich hiernaar zal schikken. 

 

De opbouw van de faciliteiten op het terrein gebeurt in overleg met de organisatie en zeker 

vooraleer het parcours ontoegankelijk is voor aanvoer van kadertenten, kramen en logistiek. 

Hierbij houdt de inschrijver rekening met de eisen van Flanders Classics en organisator. 

 

De kramen en kadertenten moeten op minstens drie meter afstand van het parcours gelegen zijn; 

waar dit niet mogelijk is, moet de zijde van de kadertent palend aan het parcours, bestaan uit 

harde wanden die niet geopend kunnen worden, behoudens in geval van nood. 

 

Inschrijver zal in overleg met de organisator aanwezig zijn bij de plaatsbeschrijving alvorens het 

terrein te betreden. 

 

Er moet een lijst worden opgesteld en doorgegeven, ten laatste op 12 november 2021, met de 

locatie van alle drank- en eetkramen. Deze lijst zal ter goedkeuring worden voorgelegd aan de 

veiligheidscel. Dit advies is bindend. Na dit advies worden geen bijkomende kramen meer geplaatst. 

Alle drank- en eetkramen dienen te beschikken over een geldig keuringsattest  

 

Inschrijver mag geen VIP organiseren in één, meerdere of alle kadertenten die hij binnen deze 

inschrijving plaatst. 

 

De inschrijver staat in voor de afvalopruiming en verwerking van het afval ten gevolge van zijn 

activiteiten. De inschrijver beschrijft in zijn inschrijving duidelijk welke maatregelen hij neemt om 

het afval van zijn activiteiten te reduceren, te voorkomen, te verwijderen, zodat de terreinen 

proper en net worden achtergelaten bij het vertrekken van de terreinen. 

 

Inschrijver zet een ECO-TEAM (van minimum 10 personen) in dat tijdens het evenement reeds het 

zwerfafval in en rond de kadertenten, kramen en eetstanden opruimt. 
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De inschrijver krijgt toelating om met plastieken bekers te werken, mits de inschrijver voldoet aan 

de maatregelen om 90% te recycleren. 

 

Inschrijver zal in overleg met de organisator ter beschikking zijn bij de plaatsbeschrijving na 

vertrek van de terreinen teneinde de eventuele schade of niet verwijderde afval op te meten. 

 

Volgende attesten moeten worden voorgelegd ten laatste tegen woensdag 17 november 2021: 

 

- Conformiteitsattest van de opbouw van de tent, met vermelding van gebruikte profielen,   

spanafstanden, en gebruikslasten (windlast en sneeuwlast op het dak) 

- Attest reactie bij brand van het zeildoek (bv B – s2, d0) 

- Eventueel keuringsverslag stabiliteit opgemaakt door een EDTC (uiteraard na opbouw van 

de tentconstructie) 

 

VERPLICHTINGEN VAN DE INSCHRIJVER – DRANKEN 

 

Artikel. 7 

 

Alle dranken moeten in plastieken bekers geschonken worden; koffie en warme dranken moeten in 

zachte bekers bestemd voor warme dranken worden geschonken. 

 

De inschrijver dient de door de organisator met Brouwerij De Brabrandere en COCA-COLA 

afgesloten exclusiviteit in bier- en softdrinksector strikt te respecteren. Elke inbreuk hierop door de 

inschrijver zal aanleiding geven tot een boete te betalen door de inschrijver gelijk aan het bedrag 

dat Brouwerij De Brabrandere of COCA-COLA zouden opeisen van de organisator, verhoogd met 

10%. 

 

De verkoop van dranken met een alcoholpercentage vanaf 20% is verboden. 

 

WIJZE VAN INSCHRIJVING 

Artikel. 8 
 
De concessie wordt toegewezen na open aanbesteding.  

 
Artikel. 9  
 
De inschrijvingen dienen schriftelijk en aangetekend gestuurd te worden voor woensdag 13 

oktober 2021 (datum poststempel geldt als bewijs) onder dubbel en gesloten omslag. De 
binnenomslag draagt de vermelding ‘Publiekscatering Wereldbeker UCI Cyclocross Koksijde’, 
gericht aan het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Koksijde, Zeelaan 303, 
8670 Koksijde. 
 
De opening der offertes heeft plaats op dinsdag 19 oktober 2021 om 10 uur in de Affichezaal  
van het gemeentehuis. Na de opening kan er geen hoger bod worden gedaan.  

Als regelmatige offerte wordt beschouw:  

• Inschrijvingen die schriftelijk en aangetekend gestuurd worden onder dubbel en 

gesloten omslag gericht aan het college van burgemeester en schepenen van 
de gemeente Koksijde, Zeelaan 303, 8670 Koksijde 

• De inschrijvingen gedaan op het voorgeschreven model van inschrijving 

• De inschrijvingen met een minimum inschrijvingssom van 8.000 euro 

• 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 
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opgerichte firma niet failliet is verklaard 

De concessie wordt toegekend aan de hoogstbiedende die een regelmatige offerte hebben 
ingediend. 
 
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. 10 

De vergunning wordt toegekend voor zondag 21 november 2021 en dit van 9u tot 18u30.  
 

BETALINGEN 

Artikel. 11 

De inschrijver biedt voor dit exclusiviteitsrecht tot verkoop aan particulieren van dranken en 

voedingswaren een bedrag dat minstens 8.000 euro (achtduizend euro) excl. BTW bedraagt en 

roerende voorheffing. 

 

SABAM en Billijke vergoeding en alle rechten verschuldigd bij gebruik van muziek binnen of buiten 

de kadertenten of kramen opgesteld door de inschrijver vallen te zijnen laste. 

 

Inschrijver vermeldt hoeveel drank- en eetbonnen hij gratis ter beschikking stelt van de 

organisator. 

Artikel. 12 

De concessievergoeding wordt geregeld via een overschrijving die gebeurt voor vrijdag 19 

november 2021. 

 
Artikel. 13 

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. 14 

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.  
 
VROEGTIJDIGE OPZEGGING VAN DE DIENST 

Artikel. 15 

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 
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. 
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SCHADELOOSSTELLING 

Artikel. 16 

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. 17 

Het toekennen van de vergunning door het college van burgemeester en schepenen ontslaat de 
uitbater niet van de verplichtingen opgelegd door het FAVV. 

Artikel. 18 

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 13 september 2021. 

Koksijde,  

 

 

Joeri STEKELORUM Marc VANDEN BUSSCHE 

algemeen directeur burgemeester 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Concessievoorwaarden publiekscatering 7 

 

      Inschrijving 

Gemeente Koksijde 
 
Voor de concessie inzake het recht tot het plaatsen van tenten voor de exclusieve 

verkoop van dranken en voedingswaren aan het publiek van de Wereldbeker UCI 

Cyclocross Koksijde op 21 november 2021 

 

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):  

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

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

En stelt gratis ……………………………………… drank- en …………………………………… eetbonnen aan 

de organisatie ter beschikking. 

Voor de concessie inzake het recht tot het plaatsen van tenten voor de exclusieve vekoop 

van dranken en voedingswaren aan het publiek voor de Wereldbeker UCI Cyclocross 

Koksijde op 21 november 2021 

 

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

goedgekeurd door het schepencollege van 13 september 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) 


