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SAMENWERKINGSOVEREENKOMST, INTEGRAAL DEEL UITMAKENDE VAN 
DE CONCESSIEOVEREENKOMST CULTUURBAR - VERBONDEN AAN 

CULTUURCENTRUM DE ADELBERG LOMMEL 
 

 
 
Tussen 
 

Het College van Burgemeester en Schepenen van de Stad Lommel, met kantoren te 3920 
Lommel, Hertog Janplein1, voor wie optreden de heer Bob Nijs, burgemeester, en de heer Henri 
Leën, algemeen directeur, hierna genoemd: concessieverlener 

 
 
en 
 
 XXX, hierna genoemd: concessiehouder 
 
 
 
 
 samen genoemd: partijen 
 
 
 
 
wordt volgende samenwerkingsovereenkomst afgesloten: 
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ARTIKEL 1: DOEL 
 
Deze samenwerkingsovereenkomst heeft tot de doel de praktische regelingen vast te stellen van de 
samenwerking tussen de concessiehouder van de Cultuurbar en de directie van Cultuurcentrum De 
Adelberg, in naam van het stadsbestuur van Lommel, en dit betreffende de in concessie gegeven 
Cultuurbar en alle in gebruik gegeven ruimtes binnen het cultuurcentrum volgens de plannen als bijlage 
bij de concessieovereenkomst.  
 
ARTIKEL 2: UITGANGSPUNT 
 
Het uitgangspunt van de samenwerking is het samen creëren van een optimale beleving bij alle 
bezoekers en gebruikers van het cultuurcentrum en de Cultuurbar. Hierbij staat een klantgerichte 
aanpak en een klantvriendelijke bediening steeds voorop, dit in een stijl en vormgeving die past bij het 
cultuurcentrum als geheel. 
 
ARTIKEL 3: OPENINGSTIJDEN CULTUURBAR  
 
§1. Vooropgesteld wordt dat binnen de modaliteiten zoals bepaald in de concessieovereenkomst, de 
Cultuurbar verplicht geopend is bij alle eigen activiteiten van het cultuurcentrum, activiteiten waarvan 
het cultuurcentrum medeorganisator is en alle activiteiten georganiseerd door de stadsdiensten van 
Lommel, ongeacht de bezetting en met uitzondering van de schoolvoorstellingen. De concessiehouder 
heeft voor deze activiteiten het alleenrecht voor het aanbieden van drank. Hierbij is: 
 

- de Cultuurbar open ten laatste 1u15min vóór aanvang van elke voorstelling of activiteit; 
- de Cultuurbar blijft open tot minimaal 1u30min na afloop van de voorstelling. 

 
§2. Bij receptieve activiteiten (gastactiviteiten, georganiseerd door derden) zijn de gebruikers/huurders 
van de infrastructuur wat drankvoorziening betreft in de foyer, de kleine zaal en de galerij van het 
cultuurcentrum in principe gebonden aan de afspraken zoals opgenomen in de concessieovereenkomst. 
Hierbij worden 4 scenario’s vooropgesteld. 
 

1. De gebruiker/huurder wenst geen drankvoorziening in de ruimtes waarvan de 
concessiehouder het gebruiksrecht heeft. Bijgevolg is de concessiehouder niet verplicht de 
Cultuurbar te openen. 

2. De gebruiker/huurder wenst een drankvoorziening in de ruimtes waarvan de 
concessiehouder het gebruiksrecht heeft, zonder gebruik te maken van een volledig of 
gedeeltelijk afkooprecht. Bijgevolg is de Cultuurbar geopend en komen alle inkomsten 
,verminderd met een percentage op verkoop of korting op verbruik,  rechtstreeks toe aan 
de concessiehouder zoals gespecifieerd in het onderdeel ‘geen, gedeeltelijk of volledig 
afkooprecht’ van deze samenwerkingsovereenkomst. 

3. De gebruiker/huurder maakt gebruik van het volledig afkooprecht van de Cultuurbar zoals 
gespecifieerd in het onderdeel ‘geen, gedeeltelijk of volledig afkooprecht’ van deze 
samenwerkingsovereenkomst. 

4. De gebruiker/huurder maakt gebruik van het gedeeltelijk afkooprecht van de Cultuurbar 
zoals gespecifieerd in het onderdeel ‘geen, gedeeltelijk of volledig afkooprecht’ van deze 
samenwerkingsovereenkomst. 

 
§3. De directie van het cultuurcentrum kan steeds vragen om de openingstijden aan te passen voor 
geplande activiteiten waarop het publiek de mogelijkheid moet hebben om vroeger vooraf of langer 
achteraf drank te nuttigen in de ruimtes waarvoor een gebruiksrecht geldt, zoals daarr bijvoorbeeld 
kunnen zijn: recepties, afterparty’s, workshops na een voorstelling, inleidingen, nabesprekingen, … 
 
§4. Indien de concessiehouder de Cultuurbar ruimer wil openen dan enkel in functie van  de eigen en 
receptieve activiteiten van het cultuurcentrum, kan dit uitsluitend mits uitdrukkelijke schriftelijke 
toestemming van het College van Burgemeester en Schepenen, vast te leggen via een addendum bij 
de concessieovereenkomst. In geval van toestemming, is het College van Burgemeester en Schepenen 
gemachtigd om de concessievergoeding te verhogen, evenals de samenwerkingsovereenkomst aan te 
passen.  
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ARTIKEL 4: GEEN, GEDEELTELIJK OF VOLLEDIG AFKOOPRECHT 
 
De gebruikers/huurders van de foyer, de kleine zaal en de galerij van het cultuurcentrum hebben voor 
hun activiteiten de keuze om gebruik te maken van een gedeeltelijk of volledig afkooprecht van de 
Cultuurbar of een percentage op verkoop of korting. 
 
§1. Indien geen gebruik wordt gemaakt van een gedeeltelijk of volledig afkooprecht, maken 
gebruikers/huurders gebruik van de door de concessiehouder geleverde dranken.  
 

1. De Cultuurbar wordt bemand door de concessiehouder of zijn personeel, al dan niet bijgestaan 
door de gebruikers/huurders. 

2. Per verkochte consumptie wordt een percentage toegekend aan de gebruikers/huurders: 

 Voor erkende Lommelse culturele, jeugd-, sport of seniorenverenigingen en/of adviesraden: 
€ 0,30 per verkochte consumptie; 

 Voor niet-erkende Lommelse verenigingen of Lommelse organisaties en Lommelse 
particuliere initiatieven: € 0,25; 

 Voor verenigingen, organisaties en particuliere initiatieven buiten Lommel: € 0,15. 
3. Indien de gebruiker/huurder een andere formule voorziet zoals gratis drank of gratis drank door 

middels van een receptie, verleent de concessiehouder een korting van: 

  Voor erkende Lommelse culturele, jeugd-, sport of seniorenverenigingen en/of 
adviesraden: 15%; 

 Voor niet-erkende Lommelse verenigingen of Lommelse organisaties en Lommelse 
particuliere initiatieven: 10%; 

 Voor verenigingen, organisaties en particuliere initiatieven buiten Lommel: 5%. 
4. Indien er meerdere groepen gebruikers gebruik maken van de Cultuurbar op éénzelfde moment, 

wordt door de concessiehouder een regeling uitgewerkt om de percentages of korting voor de 
verschillende gebruikers correct toe te passen.  

 
§2. Een volledig afkooprecht is uitsluitend mogelijk voor de erkende Lommelse verenigingen (cultuur, 
jeugd, sport, senioren) en adviesraden van Lommel, op voorwaarde dat er geen activiteit plaatsvindt 
van het cultuurcentrum. 
 

1. De vereniging of adviesraad betaalt een forfaitaire afkoopsom van € 150 aan de 
concessiehouder. Deze afkoopsom wordt voor aanvang van de activiteit gefactureerd door en 
betaald aan de concessiehouder. 

2. Middels een volledig afkooprecht stelt de concessiehouder ter beschikking: 

 de toog van de Cultuurbar, met uitzondering van de vaste gebruiksinstallaties zoals de 
koffieautomaat, de kassa, de tapinstallatie en de vaatwasser; 

 2 hoge koelkasten van de achterwand van de toog; 

 een gedeelte van de ruimte met koelcel voor de levering/stockage en koeling van de drank; 

 een gedeelte van de bergruimte. 
3. De vereniging of adviesraad staat zelf in voor alle materialen nodig om de drankvoorziening te 

organiseren als daar zijn glazen, tassen, koffieapparaat, hand- en vaatdoeken, afwasproduct, 
flessenopeners, …  

4. De vereniging of adviesraad staat zelf in voor de bestelling, levering en organisatie van de 
koeling van de gewenste dranken. De dranken kunnen vrij besteld worden bij een  
drankenleverancier naar keuze en de prijzen kunnen zelf bepaald worden. 

5. De vereniging of adviesraad heeft een poetsverplichting en dient de Cultuurbar in onberispelijke 
staat achter te laten na afloop van de voorstelling of activiteit en zorg te dragen voor de 
infrastructuur. Hiertoe wordt voor en na de activiteit een staat van bevinding opgesteld van de 
in gebruik gegeven infrastructuur, in aanwezigheid van de concessiehouder, de 
vereniging/adviesraad en de directie of een afgevaardigde van het cultuurcentrum. Indien het 
onderhoud onvoldoende is, is de concessiehouder gemachtigd een poetsvergoeding aan te 
rekenen.  

6. De verzameling en verwijdering van afval is ten laste van de vereniging of adviesraad.  
 

§3. Een gedeeltelijk afkooprecht is mogelijk voor alle gebruikers en huurders van de infrastructuur van 
het cultuurcentrum als daar zijn: erkende Lommelse culturele, sportieve,  jeugd- of 
seniorenverenigingen, Lommelse stedelijke adviesraden, niet-erkende Lommelse verenigingen en 
organisaties, verenigingen en organisaties van buiten Lommel en particuliere organisatoren.  
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1. De gebruiker of huurder betaalt een forfaitaire afkoopsom van € 150, vermeerderd met een 

vergoeding van € 350. Het totaalbedrag wordt voor aanvang van de activiteiten gefactureerd 
door en betaald aan de concessiehouder.  

2. Middels een gedeeltelijk afkooprecht stelt de concessiehouder ter beschikking: 

 Eén personeelslid; 

 De volledige tooginfrastructuur van Cultuurbar, inclusief de vaste gebruiksinstallaties zoals 
de koffieautomaat, de kassa, de tapinstallatie en de vaatwasser; 

 Materialen nodig om de drankvoorziening te organiseren, als daar zijn glazen, tassen, 
koffieautomaat, afwasproduct, flessenopeners, CO2, … 

3. De gebruiker of huurder maakt gebruik van de dranken van de concessiehouder en betaalt 
hiervoor de aankoopprijs van de dranken, vooraf af te spreken tussen huurder/gebruiker en 
concessiehouder.  

4. De gebruiker of huurder organiseert een bonnenverkoop.  
5. De gebruiker of huurder heeft het recht om zelf de prijszetting van de dranken te doen, op 

voorwaarde dat de reguliere prijzen van de concessiehouder verwijderd of verborgen worden 
en op voorwaarde dat er op hetzelfde moment geen activiteit plaatsvindt van het cultuurcentrum 
zelf. 

6. Meteen na afloop van de activiteit, wordt de afrekening gemaakt van de verbruikte goederen. 
Dit bedrag wordt contant uitbetaald na afloop of door de concessiehouder gefactureerd.  

7. De gebruiker of huurder stelt voldoende medewerkers ter beschikking om de bonnenverkoop 
en de bediening te organiseren.  

8. De gebruiker of huurder heeft een poetsverplichting en dient de Cultuurbar in onberispelijke 
staat achter te laten na afloop van de voorstelling of activiteit en zorg te dragen voor de 
infrastructuur. Hiertoe wordt voor en na de activiteit een staat van bevinding opgesteld van de 
in gebruik gegeven infrastructuur, in aanwezigheid van de concessiehouder, de 
gebruiker/huurder en de directie of een afgevaardigde van het cultuurcentrum. Indien het 
onderhoud onvoldoende is, is de concessiehouder gemachtigd een poetsvergoeding aan te 
rekenen.  

9. De verzameling en verwijdering van afval is ten laste van de vereniging of adviesraad.  
10. Indien er op hetzelfde moment een activiteit plaatsvindt van het cultuurcentrum zelf, worden in 

overleg met alle betrokkenen duidelijke afspraken gemaakt om de bediening en verkoop vlot te 
regelen.  

 
§4. De concessiehouder heeft het alleenrecht bij activiteiten georganiseerd door het cultuurcentrum en 
de stad. In geen geval kan het cultuurcentrum of de stad Lommel gebruik maken van een gedeeltelijk 
of volledig afkooprecht.   
 

1. Voor het drankverbruik van door het cultuurcentrum gecontracteerde artiesten en crew wordt 
door de concessiehouder een korting van € 0,30 per consumptie verleend. Deze groep wordt 
aangeduid door de directie of haar afgevaardigde.  

2. Indien het cultuurcentrum of de stad Lommel recepties organiseren, wordt door de 
concessiehouder een korting van 15% verleend op de totaalfactuur.  

3. Het verbruik wordt door de concessiehouder rechtstreeks gefactureerd aan IVA De Adelberg of 
de stad Lommel.  

 
§5. Huur- en tariefreglement van het cultuurcentrum regelt alle rechten en verplichtingen van alle 
gebruikers en huurders met betrekking tot het huren, gebruiken en het onderhoud van de foyer, galerij 
en kleine zaal van het cultuurcentrum. Dit huur- en tariefreglement wordt ter kennisneming bezorgd aan 
de concessiehouder.  
 
ARTIKEL 5: PLANNING 
 
Om de concessiehouder toe te laten de drankbediening vlot te organiseren en de personeelsroosters 
correct te kunnen opmaken, gelden volgende verplichtingen voor de directie van het cultuurcentrum: 
 

1. Ten laatste in mei van elk jaar, wordt de globale seizoensplanning van zowel de eigen als de 
receptieve programmatie (september t.e.m. juni) voorgelegd aan en besproken met de 
concessiehouder. 

2. Elke wijziging wordt onmiddellijk gecommuniceerd aan de concessiehouder. 
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3. Tijdig vooraf worden de ticketverkoop, de duur van de voorstelling en een eventuele pauze 
gecommuniceerd aan de concessiehouder. 

4. Gebruikers/huurders van de infrastructuur brengen het cultuurcentrum en de concessiehouder 
uiterlijk één maand voor de voorstelling of activiteit op de hoogte van de keuze voor geen, 
volledig of gedeeltelijk afkooprecht.  

5. Teneinde onenigheden en misverstanden uit te sluiten, is er een verplicht maandelijks overleg 
tussen de directie van het cultuurcentrum en de concessiehouder.  

 
ARTIKEL 6: PERSONEELSINZET 
 
De concessiehouder dient steeds voldoende personeel in te zetten om een vlotte exploitatie op een 
klantvriendelijke en voorkomende manier te garanderen. In alle geval dient de uitbating door iedereen 
te gebeuren met inachtneming van de normen van openbare orde en goede zeden en zoals omschreven 
in de concessieovereenkomst.  
 
ARTIKEL 7: AANBOD EN PRIJZEN 
 
§1. De concessiehouder presenteert een gevarieerd aanbod aan koude en warme dranken, die steeds 
in voldoende voorraad aanwezig zijn. Opname van streekgerichte of duurzame producten wordt 
aanbevolen en bieden een meerwaarde. Een hapjesaanbod is toegestaan binnen de bepalingen van 
de horecavergunning. Het initiële aanbod maakt deze uit van het businessplan dat gehecht is aan de 
concessieovereenkomst.  
 
§2. De gehanteerde prijzen worden bepaald op basis van de prijzen die in de Lommelse horeca 
gebruikelijk zijn. De initiële prijzen maken deel uit van het businessplan dat gehecht is aan de 
concessieovereenkomst. Eventuele prijsstijgingen kunnen slechts doorgevoerd worden mits schriftelijke 
akkoord van het College van Burgemeester en Schepenen en dit binnen 30 dagen na ontvangst van 
een schrijven dat de verhoging aankondigt. 
 
§3. Het aanbod en de prijzen (incl. BTW en fooi) worden op een duidelijke wijze gecommuniceerd aan 
de bezoekers en gebruikers van het cultuurcentrum en dit in een vormgeving die aansluit bij de huisstijl 
van het cultuurcentrum. Opmaak van alle vormgeving is bijgevolg steeds in overleg met de directie van 
het cultuurcentrum.  
 
§4. De concessiehouder kan steeds suggesties en voorstellen formuleren aan de concessieverlener. 
Deze beslist autonoom of de geformuleerde suggesties of voorstellen worden aanvaard. 
 
§5. De concessiehouder mag geen enkel eigen initiatief organiseren of aanbieden (catering) in de 
ruimtes waarvoor een gebruiksrecht geldt, tenzij mits voorafgaande toelating van de directie van het 
cultuurcentrum en indien er geen eigen activiteiten van het cultuurcentrum plaatsvinden. Voor deze 
initiatieven wordt de concessiehouder gelijkgesteld met een huurder van de infrastructuur van het 
cultuurcentrum.  
 
ARTIKEL 8: ONDERHOUD EN LEVERINGEN 
 
§1. Het onderhoud van de in concessie gegeven Cultuurbar, de bergruimte en de ruimte met koelcel is 
volledig ten laste van de concessiehouder. 
 
§2. Het gewone onderhoud van de in gebruik gegeven ruimtes is ten laste van de concessiehouder, 
waarbij onder gewoon onderhoud wordt verstaan: 

- onderhoud van alle losse tafels en  stoelen en vaste zitbank van foyer en kleine zaal; 
- onderhoud van de onmiddellijke omgeving van de Cultuurbar; 
- onderhoud van de vloer van de kleine zaal indien deze wordt gebruikt in functie van de uitbating 

van de Cultuurbar. 
 
§3. Het globale onderhoud van de foyer, de kleine zaal en de galerij is ten laste van de 
concessieverlener. 
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§4. Alle leveringen gebeuren via de voorziene toegangen en alle goederen worden gestockeerd in de 
voorziene bergruimte, kasten en ruimte met koelcel. In geen geval mogen tijdens de leveringen de 
activiteiten van het cultuurcentrum gehinderd of gestoord worden.  
 
 
ARTIKEL 9: DOORVERWIJS- EN CONCIËRGEFUNCTIE 
 
§1. De concessiehouder heeft een belangrijke impact op het imago van het cultuurcentrum en bij 
uitbreiding van de stad Lommel. Een klantvriendelijk en –gericht onthaal staat steeds voorop. De 
uitbating van de Cultuurbar overstijgt dan ook de louter commerciële functie. De concessiehouder zal 
vaak fungeren als de eerste vraag- en informatiebaak voor de bezoekers en artiesten van het 
cultuurcentrum. Daartoe zal de concessiehouder een doorverwijsfunctie op zich nemen, dit bij alle 
vragen met betrekking tot het cultuurcentrum, opmerkingen en suggesties van de bezoekers ter 
verbetering van de werking van het cultuurcentrum en bij aanvragen tot het huren van de infrastructuur.  
 
§2. Bij het verlaten van de in gebruik gegeven ruimtes zorgt de concessiehouder voor het doven van 
alle verlichting en het correct afsluiten van de buitendeuren van het cultuurcentrum. Dit steeds in nauw 
overleg met de directie van het cultuurcentrum of haar afgevaardigde. Voor deze beperkte 
conciërgefunctie verkrijgt de concessiehouder alle noodzakelijke sleutels en badges en opleidingen die 
noodzakelijk zijn. In geen geval mogen sleutels en toegangsbadges worden doorgegeven aan derden 
in het kader van deze opdracht. 
 
ARTIKEL 10: BETWISTINGEN 
 
De samenwerkingsovereenkomst maakt integraal deel uit van de concessieovereenkomst. Alle 
betwistingen en voorstellen tot wijziging aangaande deze samenwerkingsovereenkomst dienen 
voorgelegd te worden aan het College van Burgemeester en Schepenen. Onoplosbare onenigheden 
dienen dan ook aan de daartoe bevoegde rechtbank, zijnde het gerechtelijk arrondissement Hasselt, te 
worden voorgelegd.  
 

 

Opgemaakt te Lommel op 1 september 2020 in drie exemplaren, waarvan elke partij erkent er één 
ontvangen te hebben. Het derde exemplaar is bestemd voor registratie. 
 
 
Voor de concessieverlener 
 
 
 
Henri Leën        Bob Nijs 
algemeen directeur       burgemeester 
 
 
 
Voor de concessiehouder 

 


