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Inschrijvings- en toekenningsvoorwaarden voor het verlenen van een concessie 
voor de catering op de Plantendag met Kunstenaarsmarkt op 6 juni 2022 in het 
gemeentelijk park van Boom 
 
 
Wijze van gunnen : bij wijze van een algemene offerteaanvraag met bijhorende criteria. 
 
 
Artikel 1 
 
Om geldig in te schrijven voor deze exploitatie moeten de inschrijvers : 
 

a. ingeschreven zijn in het handelsregister als verantwoordelijke belast met het 
beheer van een horeca-uitbating of het bewijs leveren van een gelijkwaardige 
beroepskennis en –ervaring. 

b. Referentie hebben van catering op een evenement van ongeveer 4.000 bezoekers. 
deze grootte. De inschrijver dient deze referentie bij indiening aan te tonen. 

c. Niet werken met onderaannemers 
 
 
Artikel 2 
 
De inschrijvingen dienen te gebeuren via mail op jo.lambin@deschorre.be. De 
inschrijvingen mogen geen beperkende voorwaarden bevatten. Eventuele doorhalingen 
dienen door de inschrijver tegengetekend te worden. 
 
De gegadigden kunnen na voorafgaande afspraak met Jo Lambin – tel. 0473 442 520 – 
een plaatsbezoek brengen aan de ruimten die voor de concessie ter beschikking worden 
gesteld. 
 
Artikel 3 
 
De inschrijvingen moeten gericht worden aan het APB De Schorre, Schommelei 1/1, 2850 
Boom. 
 
De uiterste inschrijvingsdatum wordt vastgesteld op 19/5/2022 om 13:00 uur 
De inschrijvingen kunnen ingediend worden : 
 

a. hetzij per mail op jo.lambin@deschorre.be  voor de uiterste inschrijvingsdatum. 
b. hetzij afgegeven tegen ontvangstbewijs uiterlijk voor de uiterste inschrijvingsdatum 

aan de balie van De Schorre. Ingang Schommelei 1, 2850 Boom t.a.vJo Lambin 
 
In beide gevallen vermelden: “inschrijving voor de exploitatie van catering op de 
Plantendag met Kunstenaarsmarkt op 6/6/2022”. 
 
Artikel 4 
 
Een intrekking van de inschrijving is uitsluitend geldig ingeval zij in dezelfde voorwaarden 
en binnen dezelfde termijn als bepaald voor de inschrijving is geschied. Hetzelfde geldt 
voor elke verklaring tot wijziging van de inschrijving. 
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Artikel 5 
 
De inschrijving geschiedt door vermelding op het inschrijvingsbiljet van een eenmalig 
bedrag te betalen als concessievergoeding aan het APB De Schorre voor het verleende 
concessierecht.  
 
Een inhoudelijk dossier met betrekking tot de gunningscriteria in art. 6 b. dient bijgevoegd. 
 
Artikel 6 
 

a. Het APB De Schorre zal binnen een termijn van 20 dagen na de uiterste 
inschrijvingsdatum tot toewijzing overgaan. 
 
De inschrijver wiens bieding aanvaard wordt, wordt hiervan per mail verwittigd. 
 

b. De inschrijvingen worden beoordeeld op basis van volgende gunningscriteria (deze 
criteria kunnen gewijzigd worden) 

 
1. Bedrag van de concessievergoeding (50 %) 
2. Duurzaamheid van de aangeboden artikelen (15%) 
3. Het aandeel gezonde voeding binnen het aanbod (15%) 
4. Verkoopprijzen die aan de klant worden gevraagd (10%) 
5. Presentatie / Look en feel van de uitgiftepunten en eventueel terras (10%) – 

’dit criterium mag bijkomend ondersteund worden door foto’s van de 
uitgiftepunten.  

 


