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OPDRACHTDOCUMENT HOUDENDE DE BIJZONDERE EN ALGEMENE 
VOORWAARDEN VAN DE CONCESSIE VOOR DE CATERING VAN DE 
PLANTENDAG MET KUNSTENAARSMARKT IN DE SCHORRE. 

  

Artikel 1     Voorwerp van de concessie 

a. De concessie heeft tot doel het leveren, exploiteren en faciliteren van tijdelijke 
cateringstanden ten behoeve van de Plantendag met Kunstenaarsmarkt in De Schorre 
te Boom. 
 
Om de bezoekers (plusminus 4.000 bezoekers) van de Plantendag met 
Kunstenaarsmarkt, dat zich richt naar gezinnen met kinderen va 3-99 jaar oud, van 
voldoende cateringfaciliteiten te voorzien, wil de directie van De Schorre een horeca-
aanbod aanbieden door middel van 1 of 2 catering zone(s). 
 
De cateringzone op het evenement is zodanig gelegen dat een grote passage van 
bezoekers verzekerd is. De opdrachtgever behoudt het recht de plaats en grootte van 
de zones op te leggen aan de concessionaris. 
 
Tijdens het evenement is er een ruimte voorzien waarin een drank en eetaanbod kan 
worden aangeboden dat voldoende is voor het aantal geschatte bezoekers. Voorzie 
ook zeker een vegetarisch aanbod.  Het aanbod kan bestaan uit (niet limitatieve lijst) 
volgende horecawagens of horecatenten: frituren – hotdog, hamburgers en 
aanverwante gefrituurde snacks – fruitstanden – wafelkramen - drankenstanden, 
ijsjes en snoepgoed. Hierbij streeft de opdrachtgever naar een zo groot mogelijke 
diversiteit en een zo hoog mogelijke kwaliteit van de aangeboden producten.  

b. De concessionaris krijgt het exploitatierecht van 30 lopende meter waar hij 
horecawagens/ horecatenten voor zijn rekening neemt op de Plantendag met 
Kunstenaarsmarkt in De Schorre. Het is de opdrachtgever die over de uiteindelijke 
toewijzing van de standplaatsen beschikt. Vanuit de Schorre wordt er voldoende 
zitgelegenheid voorzien. 

PROVINCIAAL RECREATIEDOMEIN  
De Schorre 
Departement Vrije Tijd 

 

 

 



 

c. De cateringkramen en/of installaties moeten gedurende het evenement de Plantendag 
met Kunstenaarsmarkt (10 uur – 17 uur) operationeel zijn. 

d. De concessionaris gaat de verbintenis aan het exploitatierecht uit te oefenen 
rechtstreeks door eigen personeel, dit alles evenwel met behoud van de 
verantwoordelijkheid van de concessionaris ten overstaan van het APB Provinciaal 
Recreatiedomein De Schorre en dient zich aan de geldende regelgeving te houden voor 
het inzetten van personeel.  

e. Binnen de perken van wat in dit opdrachtdocument is bepaald, verbindt het APB 
Provinciaal Recreatiedomein De Schorre zich ertoe aan de concessionaris het volledige 
en ongestoorde genot van de exploitatie te verzekeren.  

f. De dranksegmenten bieren, fruitbieren, abdijbieren, frisdranken, waters en fruitsappen 
moeten verplicht van Alken Maes / Coca-cola zijn. De warme dranken zijn vrij te kiezen. 

  
Artikel 2     Opdracht gevend bestuur 

Het opdracht gevend bestuur is het APB Provinciaal Recreatiedomein De Schorre. 

Artikel 3     Duur van de concessie en opzegbaarheid 

a. De concessie wordt verleend voor de duurtijd van de Plantendag met 
Kunstenaarsmarkt (29 mei 2023)  

b. Het exploitatierecht wordt afhankelijk gesteld van de in artikel 4 gestelde betalingen. 
Bij niet-betaling op het in artikel 4 vermelde tijdstip behoudt de opdrachtgever zich 
het recht voor de exploitatie aan een andere concessionaris toe te vertrouwen, 
onverminderd het recht om vanwege de concessionaris de betaling te vorderen. 

 

Artikel 4     Concessievergoeding  

a. De concessie voor 2023 wordt verleend tegen betaling van minimum 20% 
commissie op de omzet. Deze dient uiterlijk 1 of twee weken na het evenement te 
worden voldaan.   
Deze vergoeding dient uiterlijk op maandag 12 juni 2023 te zijn voldaan. De 
hoogte van de commissie maakt deel uit van de offerte van de inschrijver.   

b. De vergoeding is betaalbaar door middel van een gewone overschrijving op het 
rekeningnummer BE02 7775 9887 4440 met vermelding van “firmanaam + 
concessievergoeding cateringfaciliteiten Plantendag 2023”. 

c. De Concessionaris aanvaardt een maximum van 50 gratis eetbonnen van 
medewerkers. Indien na afloop meer dan 50 eetbonnen van medewerkers worden 
geteld, wordt het aantal boven 50 eetbonnen vergoed volgens de verkoopprijzen. 

d. De Concessionaris aanvaardt een maximum van 100 gratis drank bonnen per dag 
van medewerkers. Indien na afloop meer dan 100 drankbonnen van medewerkers 
worden geteld, wordt het aantal boven 100 drankbonnen vergoed volgens de 
verkoopprijzen.  

 
 

Artikel 5     Selectie- en gunningscriteria 

 Zie document Gunningscriteria Plantendag 



 

 

Artikel 6     Aansprakelijkheid 

a. De concessionaris is volledig verantwoordelijk voor wat betreft de juiste 
aanwending van zijn infrastructuur.  De opdrachtgever kan onder geen enkel 
beding aansprakelijk worden gesteld voor beschadiging of incorrect gebruik van 
de kramen, wagens, installaties en toebehoren. 
 

b. De concessionaris is verantwoordelijk voor het voorleggen van volgende attesten: 
 
 wanneer hij/zij werkt met een gasinstallatie: een recent en geldig keuringsattest. 
 een geldig brandveiligheidsattest van de horecawagen(s). 
 een uitbatingsvergunning. 

 

Artikel 7    Elektriciteit  

De opdrachtgever voorziet in de cateringzone’s nutsvoorzieningen voor elektriciteit. Steeds 
in onderling overleg qua haalbaarheid. Als de concessiehouder zelf stroomgroepen gebruikt 
moeten alle gebruikte stroomgroepen of andere voorzieningen voldoen aan de regelgeving 
inzake veiligheid en milieunormen. Indien de concessionaris stroomgeneratoren plaatst, 
moeten dit stroomgeneratoren zijn met een dubbelwandige tank in een lekbak. Bij 
voorkeur het gebruik van stille generatoren met een lage uitstoot. 

Artikel 8     Producten 

a. De concessionaris zorgt voor aanbod van minimum 5 verschillende producten. 
b. De producten die te koop worden aangeboden door de concessionaris kunnen tijdens 

het evenement ten allen tijde door de opdrachtgever anoniem gecontroleerd worden 
met betrekking tot de juistheid qua gewicht en samenstelling van het artikel conform 
de bepalingen vermeld in de bijlagen. 
 

c. De verkoop van energydranken (bijvoorbeeld Red Bull) sigaretten en/of verdovende 
middelen is tijdens het evenement strikt verboden. 

 
d. De concessionaris moet voor verkoop van dranken redelijke prijzen hanteren zoals 

gelijkaardige producten op andere gelijkaardige evenementen. Ook voor verkoop van 
etenswaren worden redelijke prijzen gehanteerd conform de gebruikelijk geldende 
tarieven voor gelijkaardige producten in de omgeving. 

 
e. De concessionaris is ook verplicht om te werken met herbruikbaar cateringmateriaal 

(zowel voor voeding als voor drank). Hij staat in voor het gebruik ervan, de inzameling, 
de financiële handelingen die hierbij betrokken zijn. De concessionaris kan zich voor de 
richtlijnen baseren op de OVAM-wetgeving voor overheden in verband met herbruikbare 
drank en voedselrecipiënten op evenementen. 

 

Artikel 9 Materieel en uitrusting 

a. De concessionaris dient op zijn kosten te zorgen voor de volledige uitrusting en het 
materieel dat vereist is voor de efficiënte exploitatie van de concessie. En voorziet de 
mogelijkheid voor de bezoekers om zowel met cash als cashless te betalen 
 



 

b. De concessionaris is ook zelf verantwoordelijk voor het duidelijk afficheren van de 
prijzen van de verkochte producten. 

 
c. De concessionaris is verantwoordelijk voor de brandveiligheid. De concessionaris moet 

de nodige veiligheidsattesten kunnen voorleggen en een veiligheidskeuring door de 
brandweer en andere bevoegde diensten voor en tijdens de evenementen toestaan. 
 

d. De concessionaris verbindt zich ertoe het restafval zoveel mogelijk te beperken en bij 
elk kraam zelf de nodige voorzieningen te treffen om het afval op te slaan. Deze 
voorzieningen bestaan minimaal uit 2 afvalcontainers per kraam of vuilniszakken met 
de nodige afvalrecipiënten. Al het afval moet dadelijk na de activiteit op legale wijze 
afgevoerd worden door de concessionaris en verwijderd van het terrein. De 
milieuwetgeving moet ten allen tijde gerespecteerd worden. 
 

Artikel 10    Opbouw en afbraak, editie 2023 

a. De concessionaris moet zijn kraam en/of materialen opbouwen na afspraak met de 
diensten van de opdrachtgever op zondag 28 mei overdag of maandag 29 mei.  
 

b. Er zal een controle en inspectie door de opdrachtgever, de brandweer, de 
veiligheidscoördinator en de concessionaris plaats vinden. Op dat moment moeten alle 
vereiste attesten verplicht aanwezig zijn en moet er eveneens  een kopie voorhanden 
zijn voor de brandweer. 

 
c. De horecawagens moeten volledig operationeel zijn en voldoende voorraad ingeslagen 

hebben op maandag 29 mei 2023 vanaf 10.00 u tot 17.00 u. Tijdens de duur van het 
evenement is bevoorrading of andere vormen van gemotoriseerd verkeer niet 
toegestaan. 
 

d. De afbraak van de horecakramen en het verwijderen van het restafval dient te gebeuren 
op maandag 29 mei 2023 vanaf 17.15 u tot maximaal 20.00 u. Of in gezamenlijk 
overleg. 

 
 

Artikel 11     Verantwoordelijkheid - verzekeringen 

a. De concessiehouder alleen, ter volledige bevrijding van het APB provinciaal 
Recreatiedomein De Schorre, is verantwoordelijk voor eender welke schade 
veroorzaakt ter gelegenheid van de exploitatie van de concessie: 
 
 hetzij aan zijn persoon of zijn goederen; 
 hetzij aan de persoon of aan de goederen van zijn aangestelde in wier contract hij 

moet bepalen dat zij generlei verhaal kunnen nemen tegen het APB Provinciaal 
Recreatiedomein De Schorre; 

 hetzij aan de provincie of aan de personeelsleden van de provincie of aan derden; 
 hetzij aan de goederen die aan de provincie toebehoren of aan deze waarvan het 

APB Provinciaal Recreatiedomein De Schorre het genot of het toezicht heeft. 
b. Om zich te dekken tegen de in voorgaande paragrafen aangehaalde risico’s zal de 

concessiehouder, van zohaast hij de exploitatie begint, aangepaste verzekeringen 
afsluiten bij een solvabele maatschappij. 

 



 

Artikel 12     Bijzondere bepalingen 

a. De concessionaris mag de normale werking van het park op geen enkele wijze hinderen 
door de verkoop van zijn producten.  
 

b. De zuiverheid van de standplaatsen, het materieel, benodigdheden en de dienst mogen 
in geen enkel opzicht te wensen overlaten. 
 

c. Het is de concessionaris niet toegelaten om het even welke reclame of panelen aan te 
brengen of te plaatsen in het gemeentelijk park van Boom, met uitzondering van deze 
die verbonden zijn aan het verkooppunt.  
 

d. Het gebruik van geluidsversterkers voor muziek of mededelingen is verboden. 
 

e. De concessionaris verbindt er zich toe de bestaande en toekomstige wetgeving en 
reglementen die aan de exploitatie van dergelijke inrichtingen verbonden zijn, 
inzonderheid de reglementering van de eetwareninspectie, de handelsbedrijvigheid en 
de sociale wetgeving te eerbiedigen (vb. gebruik van geregistreerd kassasysteem). De 
concessiehouder draagt hiervoor alleen, ter volledige bevrijding van de concessiegever 
de gehele verantwoordelijkheid.  

 

Artikel 14     Intrekking - einde van de concessie 

a. De opdrachtgever behoudt zich het recht voor de concessie éénzijdig in te trekken om 
redenen van algemeen belang. Behoudens in gevallen van overmacht zoals bepaald in 
punt b van dit artikel zal de concessionaris eventuele reeds gemaakte kosten, mits hij 
hiervan het bewijs voorlegt, kunnen verhalen op de opdrachtgever.. 

 

b. Indien het evenement waarvoor huidige concessieovereenkomst opgemaakt is door 
overmacht of beperkingen opgelegd van overheidswege (met inbegrip van beperkende 
maatregelen in het kader van een epidemie of pandemie) niet kan doorgaan wordt de 
concessionaris voor dat jaar ontslaan van zijn verplichtingen in het kader van deze 
overeenkomst. In dat geval zal de concessionaris hiervoor op geen enkele manier 
schadevergoeding kunnen eisen van de opdrachtgever, zelfs niet voor reeds geleverde 
prestaties. 

 
c. In al de gevallen van intrekking, om het even waarom of wanneer, is de concessionaris 

de  vergoeding zoals bepaald in artikel 4 van deze overeenkomst niet verschuldigd. 
 

d. Geen enkele vergoeding, van welke aard ook, is door de opdrachtgever verschuldigd 
aan de concessiehouder op het einde van de concessie. 

 

Artikel 15     Betwistingen 

Geschillen naar aanleiding van de uitvoering van deze overeenkomst zijn voor beslechting 
aan de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Antwerpen onderworpen. 


