
  
 

 

Concessie stranduitbating - exploitatie bungee trampoline 

Vooraf 

Het strand, tot aan de laagwaterlijn, maakt deel uit van het openbaar domein van het Vlaamse 
gewest. Het besluit van de Vlaamse regering van 26 april 1995 (BS 29 augustus 1995) voorziet de 
mogelijkheid dat o.m. aan de gemeenten strandconcessies worden verleend om installaties aan te 
brengen voor zee- en zonnebaden, sport en spelen mits het betalen van een jaarlijkse cijns.  

Artikel 15 van het genoemd besluit van de Vlaamse regering van 26 april 1995 laat de gemeente 
toe, mits akkoord van de Vlaamse minister bevoegd voor openbare werken, de haar verleende 
concessierechten geheel of deels in subconcessie te geven.  

Overwegende dat aan de gemeente Middelkerke een concessies verleend is van 1 januari 2018 tot 
31 december 2026 door het Vlaams Gewest. 

Het college van burgemeester en schepenen heeft in zitting van 04/02/2020 de bedingen en 
voorwaarden voor het exploiteren van de concessie door de stranduitbaters van bungee 
trampolines voor de jaren 2020-2022 vastgesteld. Door het onderschrijven van de in dit bestek 
opgenomen bepalingen, bekomt de concessie haar geëigend en van het gemeen recht afwijkend 
conventioneel karakter. 

HOOFDSTUK 1: TOEPASSINGSGEBIED 

Artikel 1: voorwerp 

De gemeente Middelkerke, hierna ‘de concessiegever’, genoemd, geeft gedeelten/loten van het 
strand in concessie met het oog op de exploitatie van ruimtes bedoeld voor verhuur van bungee 
trampolines (max. 4 trampolines met 2-puntsbeveiliging in één toestel).  

De concessionaris verbindt er zich toe de aldus bepaalde bestemming van de in concessie 
gegeven ruimte te eerbiedigen. 

Artikel 2: Afbakening van de in concessie gegeven loten  

§1. Bepaling van de verschillende loten  

Een lot wordt bepaald door de plaats die door de concessionaris gebruikt mag worden en de 
activiteit(en) die binnen de zone mag worden uitgeoefend.  

De concessiegever gaat over tot het in concessie geven van volgende loten van 90 m² : 

 Lot A = bungee trampoline op strand ter hoogte van de EHBO-post tussen de Antoine Van 

Cailliestraat en de J Vandenheuvelstraat – deelgemeente Middelkerke 

 Lot B = bungee trampoline op strand ter hoogte van de EHBO-post Meeuwenlaan – 

deelgemeente Westende 

De locaties worden indicatief aangeduid op het plan in bijlage. De exacte afbakening van de loten 
wordt soeverein door de concessiegever bepaald en eventueel aangeduid met referentiepalen. De 
uitbating dient binnen het daartoe afgebakende zone te gebeuren en kan jaarlijks enigszins 
verschuiven. 

De concessiegever behoudt zich het recht voor om in en latere fase extra loten te voorzien.  



  
 

 

§4. Beperkingen 

Voor wat betreft de loten kan eenzelfde natuurlijk persoon of rechtspersoon maximum één lot 
toegewezen krijgen. Indien een lot wordt toegewezen aan een natuurlijk persoon, kan het andere 
lot niet worden toegewezen aan een rechtspersoon waarvan deze natuurlijk persoon bestuurder is. 
Indien een lot wordt toegewezen aan een rechtspersoon, kan het andere lot niet worden 
toegewezen aan een natuurlijk persoon die bestuurder is van deze rechtspersoon.    

HOOFDSTUK 2: PROCEDURE EN TOEWIJZING 

Artikel 3: Wijze van inschrijving  

De concessie wordt gesloten en uitgevoerd in overeenstemming met de voorwaarden en de 
bepalingen van dit bestek. Deze concessieovereenkomst betreft geen handelshuurovereenkomst 
of concessieovereenkomst van bouwwerken en bij de beëindiging van de overeenkomst zal er 
geen uitwinnings- of andere vergoeding worden toegekend.. 

De concessie gebeurt door inschrijving via het door het college van burgemeester en schepenen 
vastgesteld modelformulier met aanduiding van het betreffende lot. 

De inschrijving moet gebeuren ten laatste op de vooropgestelde datum van inschrijving zijnde 
28/02/2020 om 12u: 

 hetzij per aangetekend schrijven gericht aan het college van burgemeester en 
schepenen;  

 hetzij via afgifte op het gemeentebestuur tegen ontvangstbewijs  

Indien de inschrijver gebruik maakt van de eerste mogelijkheid moet de inschrijving verstuurd 
worden onder dubbel gesloten omslag, die beide, buiten het adres van het gemeentebestuur, de 
vermelding “inschrijving concessie stranduitbating- uitbating bunge trampoline ” moet bevatten. 
Bovendien komen in dit geval niet meer in aanmerking, de inschrijvingen die niet uiterlijk vier 
kalenderdagen voor de datum vastgesteld voor het openen van de biedingen aangetekend werden 
verstuurd.  

Artikel 4: Vereisten bij de inschrijving 

Op straffe van niet-aanvaarding van de inschrijving, zijn de kandidaten ertoe gehouden: 

 bij hun aanbieding een recent uittreksel uit het strafregister te voegen model 596.2, 
geschikt voor activiteiten met contacten met kinderen en jongeren het zogenaamde 
‘minderjarigenmodel’. Indien de aanbieding wordt gedaan door een vennootschap is 
dergelijk getuigschrift vereist voor de persoon die biedt namens de vennootschap. 

 in hun aanbieding de jaarlijkse concessievergoeding per lot te vermelden die wordt 
geboden. Dit bedrag mag niet lager zijn dan de vooropgestelde 
vergoeding/vergoedingen per lot. 

 voor de inschrijving gebruik te maken van het model van aanbiedingsschrift dat 
volledig dient ingevuld en ondertekend te worden met duidelijke vermelding van het lot 
waarvoor een aanbieding wordt gedaan. 

 in hun aanbieding uitdrukkelijk vermelden dat zij kennis hebben genomen van het 
bestek en alle bepalingen ervan zonder enig voorbehoud aanvaarden 

 bij hun aanbieding de noodzakelijke documenten te voegen die een toetsing van de 

aanbieding aan de gunningscriteria mogelijk maken  



  
 

 

Artikel 5: Gunningcriteria 

§1. Het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Middelkerke kiest de meest 
biedende regelmatige aanbieding, rekening houdend met alle andere overwegingen voorzien in dit 
bestek 

Het college van burgemeester en schepenen behoudt zich het recht voor een lot niet toe te wijzen. 

§2. De toewijzing gebeurt op basis van : 

De geboden jaarlijkse concessievergoeding voor de exploitatie   

Voor elk lot dient de kandidaat-concessionaris in zijn/haar aanbieding de concessievergoeding 
voor de exploitatie van de bungeetrampolines te vermelden die wordt geboden per concessiejaar. 
Dit bedrag mag niet lager zijn dan: 

 € 2000,00 ( tweeduizend Euro) exclusief B.T.W.  

HOOFDSTUK 3: ALGEMENE CONCESSIEVOORWAARDEN 

Artikel 6: Duur van de concessie 

De concessie wordt verleend voor 3 uitbatingsjaren nl. 2020 t.e.m. 2022.  

Elk uitbatingsjaar loopt van 15 maart tot en met 15 oktober van het betrokken jaar. Buiten deze 
periode moet de toegewezen zone volledig ontruimd zijn. 

De concessie vangt aan op 15/03/2020 en eindigt van rechtswege zonder dat enige opzeg vereist 
is op 15/10/2022. De overeenkomst kan niet stilzwijgend verlengd worden. 

De concessiegever heeft steeds het recht eenzijdig en zonder dat enige opzeg of 
schadeloosstelling vereist is, de concessie gemotiveerd te verbreken indien het openbaar belang 
dit zou eisen of indien de concessionaris in gebreke zou blijven de voorwaarden van de 
concessieovereenkomst na te leven, onverminderd hetgeen hierna bepaald. 

Artikel 7: concessievergoeding  

De concessievergoeding bestaat per lot en per kalenderjaar uit de geboden concessievergoeding 
voor de uitbating van de zone voor bungee trampoline plus de B.T.W en de MDK retributie (in 2019 
:  € 6.5/m²).  

Artikel 8: Betalingsmodaliteiten concessievergoeding 

De jaarlijkse concessievergoeding dient jaarlijks in één keer gestort te worden op rekeningnummer 
BE07 0910 0823 9066 van de concessiegever (met vermelding ‘strandconcessie lotnummer x – 
uitbatingsperiode – bungee trampoline) als volgt: 

 vóór 1 maart van ieder jaar waarvoor de concessie werd verleend m.u.v. 2020 voor 1 
mei 2020 

§3. Indien de betalingen niet gebeuren binnen de gestelde termijn zal de invordering gebeuren via 
de daartoe bij de wet of decreet voorziene procedures.   

Bovendien zal in dergelijk geval de concessiegever de concessie kunnen verbreken door het 
verzuim van betaling vast te stellen en dit aan de concessionaris te betekenen met 
deurwaardersexploot of door middel van een aangetekend schrijven. De concessionaris zal geen 
schadeloosstelling kunnen eisen. 

Artikel 9: Taksen, belastingen en kosten 



  
 

 

De concessionaris verbindt er zich toe om tijdens de hele duur van de concessie alle huidige en 
toekomstige lasten, financiële verplichtingen en taksen, van welke aard ook, die geheven worden 
op het concessierecht of op het voorwerp van de concessie, te betalen. 

Als last van de concessie wordt tevens beschouwd de aan het concessierecht op 
strandinrichtingen toerekenbare gedeelte van de vergoeding die de gemeente Middelkerke aan het 
Vlaams Gewest verschuldigd is voor de haar verleende concessierechten op het strand (zijnde € 
6,50 /m²). 

Artikel 10: Schorsing of beëindiging van de exploitatie 

§1. Indien de concessiegever door onvoorziene omstandigheden ertoe zou verplicht zijn de 
concessie te schorsen of te beëindigen, kan de concessionaris geen aanspraak maken op enige 
schadevergoeding vanwege de concessiegever. Indien het Vlaamse Gewest (concessiegever 
strandconcessie) eveneens door onvoorziene omstandigheden, ertoe zou verplicht zijn over te 
gaan tot de schorsing, geheel of gedeeltelijk, van de strandconcessies aan de gemeente 
Middelkerke verleend, kan de concessionaris evenmin aanspraak maken op enige 
schadevergoeding vanwege het gemeentebestuur. 

§2. De concessiegever kan verder, gelet op het precair karakter van de concessie, steeds een 
einde stellen aan de concessie om redenen van algemeen belang of de concessie schorsen, dit 
zonder enig recht op schadevergoeding in hoofde van de concessionaris.  
Wordt o.m. geacht een reden van algemeen belang te zijn 

- verbod vanwege de gemeente of de hogere overheid om één van de strandstroken te 
betreden;  

- de exploitatie door de concessionaris op een wijze die de openbare rust verstoort, tumult 
verwekt en de rust van de badgasten, wandelaars en omwoners verstoort.  

Artikel 11: Exploitatiebeperkingen 

§1. Onderhavige concessie beperkt op generlei wijze het recht van het Vlaamse Gewest en de 
concessiegever om openbare werken op het strand, aan de zeedijken of langs de kust uit te 
voeren, om zand op te spuiten, weg te nemen of te laten wegnemen, waar dit nuttig of noodzakelijk 
wordt geoordeeld. De concessionaris neemt er hiertoe kennis van dat ingevolge openbare werken 
of om enige andere reden van openbaar belang de in concessie gegeven ruimte door de 
concessiegever gewijzigd, verplaatst, … kan worden, zonder dat er in hoofde van de 
concessionaris enig recht op schadevergoeding ontstaat.   

§2. De concessiegever houdt zich steeds het recht voor om het strand tijdelijk in gebruik te nemen 
voor het houden van feesten, plechtigheden, culturele, toeristische en sportmanifestaties, ingericht 
door of met medewerking van de concessiegever, haar verzelfstandigde agentschappen of de 
hogere overheid, zonder dat er in hoofde van de concessionaris enig recht op schadevergoeding 
ontstaat.    

Artikel 12: Constructies 

De concessionaris is geheel en alleen verantwoordelijk voor de stabiliteit van de toegestane 
constructies. De concessionaris dient de toegestane constructies en de omgeving voortdurend in 
goede, veilige en esthetische toestand te onderhouden, tot algehele voldoening van het Vlaamse 
Gewest en de concessiegever. 

De concessiegever behoudt zich het recht voor de toegestane constructies, zowel tijdens als na de 
uitvoering ervan, gedeeltelijk tot volledig te laten wijzigen en/of te verwijderen, door de zorgen en 
op de kosten van de concessionaris en tot algehele voldoening van de concessiegever, zonder 
enig recht op schadevergoeding vanwege de concessionaris. 



  
 

 

De concessionaris is geheel en alleen verantwoordelijk, zowel tegenover de concessiegever, het 
Vlaams Gewest als tegenover derden, voor alle schade en/of ongevallen en/of verlies die zouden 
kunnen voortspruiten uit onderhavige concessie.  

Schade ten gevolge van storm, zeewater, zandoverlast, enz… kan in geen enkel geval ten laste 
worden gelegd van de concessiegever. 

Artikel 13: persoonlijk karakter van de concessierechten 

De concessie is persoonlijk, onverschillig of ze aan een fysisch persoon dan wel aan een 
rechtspersoon is verleend. Overdracht, ten welken titel ook, inbegrepen inbreng in een 
vennootschap of andere rechtspersoon, is slechts toegelaten na uitdrukkelijk akkoord van de 
concessiegever.  

Artikel 14: Verzekering 

De concessionaris dient alle in het kader van de concessie noodzakelijke verzekeringen af te 
sluiten waaronder een B.A. uitbating. Op eenvoudig verzoek van de concessiegever dient de 
concessionaris de nodige documenten over te maken waaruit blijkt dat de concessionaris de 
nodige verzekeringen heeft afgesloten. 

Algemene exploitatievoorwaarden 

Artikel 15: beslissingsrecht indeling concessiezone 

Het finale beslissingsrecht omtrent de plaatsing van de constructies binnen de loten komt toe aan 
de concessiegever. 

Artikel 16: Vrije toegankelijkheid en bestaande exploitaties 

§ 1. Het strand moet te allen tijde kosteloos voor de voetgangers toegankelijk blijven (artikel 8 van 
het Besluit van de Vlaamse Regering van 16 april 1995).  

§2. Er moet altijd een continue obstakelvrije strook strand van minstens 5 meter vanaf de 
hoogwaterlijn vrij blijven voor de vrije doorgang van recreanten te worden voorzien en 3 meter 
t.o.v. andere obstakels (vb. beachbars)  

§ 3. Het is de concessionarissen verboden de houders van een regelmatige concessie, vergunning 
of machtiging voor het verkopen van consumpties te belemmeren in de uitoefening van hun 
bedrijvigheid.  

§4. De aangestelden van de concessiegever moeten te allen tijde ongehinderd toegang krijgen om 
de infrastructuur te bezoeken, zonder de normale uitbating te storen. 

§5. Het is de concessionaris toegelaten om zelf en op eigen kosten wandelpaden te voorzien mits 
goedkeuring vooraf door het concessiegever. De wandelpaden mogen niet afgesloten worden en 
open te staan voor alle strandgebruikers. 

Buiten de uitbatingsperiode dient de in concessie gegeven ruimte integraal gevrijwaard te zijn van 
alle constructies. Bij de oprichting van de constructies dient de verankering en inplanting van die 
aard te zijn dat de in concessie gegeven ruimte jaarlijks op eenvoudige wijze in zijn oorspronkelijke 
staat kan worden hersteld.  

Artikel 17: Houding ten aanzien van het publiek.  

§ 1. De stranduitbaters alsook hun personeel zullen steeds een net en fatsoenlijk voorkomen 
hebben. 



  
 

 

§ 2. De stranduitbaters én hun personeel dienen tegenover het publiek steeds de meest hoffelijke 
en correcte houding aan te nemen. Het is ten strengste verboden publiek te ronselen of lastig te 
vallen. 

Artikel 18: Personeel 

§ 1. De stranduitbater is verplicht in relatie tot zijn personeel alle wettelijke en door collectieve 
overeenkomsten opgelegde bepalingen na te leven en toe te passen. (o.a. de bepalingen van de 
wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten)  

§2. De stranduitbater dient alle voor zijn personeel noodzakelijke verzekeringen af te sluiten. 

§3. De concessionaris en zijn personeel moeten de taalwetgeving respecteren die op de gemeente 
(als toeristisch centrum) toepasselijk is. 

§ 4. Het personeel  van de stranduitbating dient een recent blanco uittreksel uit het strafregister 
model 596.2 te bezitten, geschikt voor activiteiten met contacten met kinderen en jongeren het 
zogenaamde ‘minderjarigenmodel’  

Artikel 19: Nivelleren van het strand 

De in concessie gegeven ruimte wordt aan de concessionaris toegewezen in de toestand waarin zij 
zich bevindt. In geen geval kan wegens wijziging in de toestand van het strand vermindering van 
de uitbatingsvergoeding noch enige schadeloosstelling worden bekomen.  

Artikel 20: Publiciteit 

Het plaatsen van publiciteit en reclame (o.a. publicitaire panelen, affiches of prenten) is niet 
toegelaten behoudens uitdrukkelijke toestemming van de concessiegever. Bij plaatsing kan de 
publiciteit ambtshalve door de concessiegever, zonder voorafgaandelijke verwittiging worden 
verwijderd. Gebeurlijke kosten worden aan de concessionaris aangerekend. 

Artikel 21: Nutsvoorzieningen 

Er worden geen nutsvoorzieningen voorzien. De concessionaris dient zelf de nodige voorzieningen 
te treffen voor de aanleg en het gebruik van de nodige nutsvoorzieningen. Hiertoe kan de 
concessionaris, na motivatie van het doel en na akkoord van de concessiegever en mits naleving 
van alle vigerende regelgeving en richtlijnen van de concessiegever, uitzonderlijk tijdelijke 
voorzieningen plaatsen op kosten van concessionaris . 

Artikel 22: Niet-toegelaten verkopen 

Het is de concessionaris niet toegelaten koopwaar te verkopen  

Artikel 23: Materialen en conformiteit 

De infrastructuur, die eigendom blijft van de concessionaris, moet beantwoorden aan de 
veiligheidsnormen die ter zake wettelijk zijn voorgeschreven. Het college van burgemeester en 
schepenen kan de nodige certificaten en de eventuele keuringsattesten opvragen en draagt 
hieromtrent geen enkele verantwoordelijkheid. 

Artikel 24: Aanvullende voorwaarden 

De concessievoorwaarden zijn bindend maar niet beperkend. De concessiegever (het college van 
burgemeester en schepenen) kan steeds aanvullende voorwaarden opleggen indien noodzakelijk. 

§1. Opening 

De openingsuren zijn maximaal van 10u tot 20u (maart/april/mei/juni & september en oktober)  en 
tot 21u in juli en augustus. Tijdens de maanden juli en augustus zijn de minimale openingsuren 10u  
tot 17u 

  



  
 

 

§2. Muziek 

Het spelen van muziek is niet toegelaten.  

§3. Onderhoud en reinheid 

De concessionaris staat in voor de reinheid en onderhoud van de ter beschikking gestelde zone. 

SLOTBEPALINGEN 

Artikel 36: Overtredingen en tekortkomingen 

§1. Wanneer de concessionaris gedurende de exploitatie inbreuken begaat op de bepalingen in 
deze concessie, of zich niet houdt aan de onderrichtingen van de concessiegever, kan de 
concessiegever een conventionele dwangsom opleggen van € 150 per dag dat de inbreuken niet 
zijn hersteld of er geen gevolg is gegeven aan de onderrichtingen, onverminderd het recht van de 
concessiegever de overeenkomst te beëindigen zoals in §2 bepaald.  

De inbreuken worden vastgesteld door het college van burgemeester en schepenen in een proces-
verbaal dewelke onverwijld aan de concessionaris ter hand wordt gesteld of per elektronische post, 
bevestigd door aangetekend schrijven, wordt verstuurd of per gerechtsdeurwaardersexploot wordt 
betekend aan de concessionaris. 

§ 2. Onverminderd voorgaande kan de concessiegever, in geval van grove tekortkoming of 
gebeurlijke herhaling van een lichte tekortkoming, overgaan tot (tijdelijke) sluiting van de inrichting. 
Gebeurlijk kan het college de verleende concessie definitief herroepen, zonder daarvoor enige 
schadevergoeding verschuldigd te zijn.   

In bovenvermeld geval zal de betrokkene door een ter hand gesteld document of per elektronische 
post, bevestigd door een aangetekend schrijven of per betekend gerechtsdeurwaardersexploot:  

- in kennis worden gesteld van de datum en aard van de bij herhaling vastgestelde 
inbreuk(en) en van de aard van de maatregel die het college zich voorneemt te nemen;  

- meegedeeld worden waar en wanneer hij van het dossier kennis kan nemen;  

- meegedeeld worden dat hij op de aangegeven dag en uur door het college, desgewenst in 
aanwezigheid van een raadsman, zal gehoord worden, tenzij hij verkozen heeft 
voorafgaandelijk zijn verweer per elektronische post, bevestigd door een aangetekend 
schrijven, te laten gelden.  

Per elektronische post, bevestigd bij aangetekend schrijven of bij afgifte tegen ontvangstbewijs, zal 
het college kennis geven van de beslissing die het Schepencollege heeft genomen. De betrokken 
concessionaris dient er onmiddellijk gevolg aan te geven, bij gebreke waaraan de concessiegever, 
op kosten van de betrokken concessionaris, alle nodige maatregelen zal kunnen treffen om de 
uitbating te sluiten, desnoods door verzegeling.  

Artikel 37: Primauteit van door het Vlaamse Gewest verleende concessieovereenkomsten en 
op gemeentelijke politieverordeningen.  

Voor zover dit bestek bepalingen mocht bevatten die niet in overeenstemming zijn met de 
concessies verleend door hogere overheden dan hebben de bepalingen van de door hogere 
overheden verleende concessies voorrang op de bepalingen van het onderhavig bestek. De 
concessiegever behoudt zich het recht voor desgevallend de bepalingen van dit bestek daarmee in 
overeenstemming te brengen.  

Anderzijds heeft het bestek voorrang op eventueel ermee strijdige politieverordeningen, die echter 
hun uitwerking behouden tenzij anders mocht bepaald zijn. 

Artikel 38: Andere besluiten en regelgevingen  



  
 

 

De bepalingen van dit bestek doen uiteraard in geen enkele mate afbreuk aan de bepalingen van 
internationale verdragen, die rechtstreeks in België toepasselijk zijn, aan de wetten, decreten, 
besluiten, verordeningen of reglementen die voor de exploitatie van de standplaats strengere of in 
dit bestek niet voorziene bepalingen mochten bevatten, noch aan de sanctieregeling die in die 
publiekrechtelijke regelgeving is voorzien.  

Inzonderheid, doch niet limitatief:  

 de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening van 15 mei 2009 die de handelingen bepaalt 
waarvoor voorafgaandelijk een stedenbouwkundige vergunning moet worden bekomen, 
alsook de gevallen waarin een staking van werken of het strijdig gebruik kan worden 
opgelegd;  

 de verordenende bepalingen van het PRUP Strand en Dijk Middelkerke, vastgesteld door 
de provincieraad in zitting van 27/06/2013 en goedgekeurd door de bevoegde Vlaamse 
minister.  

Artikel 39: Niet-uitbating van de exploitaties 

Wanneer om welke reden ook, behoudens overmacht, de concessie niet wordt uitgebaat conform 
art.24 §1, heeft de concessiegever het recht na één aanmaning bij aangetekend schrijven, een 
andere concessionaris aan te duiden, dit zonder recht op verzet of schadevergoeding van de in 
gebreke blijvende concessionaris. De concessionaris heeft in zulks geval geen recht, zelfs niet van 
een deel, van de aan de concessiegever betaalde concessievergoeding. 
Onder niet uitbaten wordt verstaan het niet open zijn voor het publiek tijdens de schoolvakanties in 
de toegelaten periode, tenzij de weersomstandigheden dit niet toelaten. 

Artikel 40: Onvoorziene omstandigheden: 

Elk geval dat niet voorzien wordt in dit bestek, zal door het college van burgemeester en 
schepenen worden beslecht, met uitzondering van de gevallen die bij wet horen tot de 
bevoegdheid van andere overheden. 

 

 

  

  



  
 

 

BIJLAGE 1  

concessie stranduitbating bungee trampoline – inschrijvingsformulier  

 Ik ondergetekende (naam, voornaam, beroep, adres en telefoonnummer) 
......................................................................................................................................... .................. 
......................................................................................................................................... ..................  

 (eventueel in naam van volgende rechtspersoon) 
........................................................................................................................................ 
..............................................................................................................................................................
Verbind mij, de concessie te aanvaarden betreffende de stranduitbating bungee trampoline  
 
* Lot 1 -  Lot 2 (*schrappen wat niet past )  
 
volgens de lasten en voorwaarden van het bestek ‘domeinconcessie exploitatie bungee 
trampolines’, zoals goedgekeurd door het college van burgemeester en schepenen dd. 04/02/2020.  

Ik verklaar kennis te hebben genomen van het bestek en alle bepalingen ervan zonder enig 
voorbehoud te aanvaarden;  

Ik verklaar dat mijn aanbod gestand houdt tot de toewijzing van de concessie en uiterlijk zes 
maanden na indiening van het aanbod.  

De door mij geboden jaarlijkse concessievergoeding voor de domeinconcessie bedraagt  
 
excl. B.T.W. : (in cijfers) …………………….………………………………………………………… EUR 
(in letters) ………………………………………………………………………………………………  euro  

De geboden concessievergoeding mag niet lager zijn dan € 2.000 (tweeduizend euro) excl. B.T.W.  

 Ik voeg hierbij de in artikel 4 van de concessie verplicht gestelde documenten.  

 recent uittreksel uit het strafregister te voegen model 596.2 

 uitgetekend plan met vermelding van de oppervlakte, de voorziene toestellen - met 
bijhorende foto’s - en de wijze van eventuele afbakening van de zone 

 

Gedaan te…………………………………………., op..............………………………  

  

Handtekening    

 
 

  



  
 

 

 
 
 
BIJLAGE 2  

Dit formulier moet door de Kandidaat of ieder lid ervan worden ingevuld.   

Ondergetekende aanvaardt dat de Opdrachtgever het recht heeft om een nader onderzoek te laten 
instellen naar de Kandidaat.  

Ondergetekende verklaart niet bij een rechtelijke beslissing die in kracht van gewijsde is gegaan en 
waarvan de opdrachtgever kennis heeft, veroordeeld te zijn voor:   

1° deelname aan een criminele organisatie als bedoeld in artikel 324bis van het 
Strafwetboek;  

 2° omkoping als bedoeld in artikel 246 van het Strafwetboek;   

3° fraude als bedoeld in artikel 1 van de overeenkomst aangaande de bescherming van de 
financiële belangen van de Gemeenschap, goedgekeurd door de wet van 17 februari 2002;   

4° 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 de 
financiering van terrorisme.  

Ondergetekende verklaart zich niet in één van de volgende gevallen te bevinden:   

1° in een staat van faillissement of vereffening, zijn activiteiten hebben stopgezet of een 
gerechtelijk reorganisatie hebben ondergaan, of zich bevinden in enige analoge situatie die het 
resultaat is van een gelijkaardige bestaande procedure in de nationale wetgeving en 
reglementeringen;   

2° een verklaring van faillissement hebben ingediend, een vereffeningsprocedure hebben opgestart 
of een gerechtelijk reorganisatie of een gelijkaardige bestaande procedure hebben lopen die 
voorkomt in de nationale wetgeving en reglementering.  

3° bij een vonnis dat in kracht van gewijsde is gegaan, veroordeeld is geweest voor een misdrijf dat 
zijn professionele integriteit aantast;  

4° bij zijn beroepsuitoefening een ernstige fout te hebben begaan, vastgesteld op elke grond die de 
Opdrachtgever aannemelijk kan maken;  

Ondergetekende verbindt zich ertoe, op eerste verzoek van de Opdrachtgever, alle bijkomende 
verklaringen of documenten over te maken.  

Ondergetekende verklaart dat de verklaringen volledig en juist zijn.  

Aldus getekend te [plaats], [datum]  

 

Naam  

Functie  

 

Handtekening 

  



  
 

 

Lot A : voor EHBO-post tussen de Antoine Van Cailliestraat en de J. Vandenheuvelstraat – 
deelgemeente Middelkerke 

 

Lot B : voor EHBO-post Meeuwenlaan – deelgemeente Westende 

 


