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CULTUURBAR – SELECTIELEIDRAAD 
 

 
 

PROCEDURE 
 
Betreft een domeinconcessie, waarvan de inhoud vrij kan worden bepaald. Betreft tevens een 
exploitatie, dus niet louter een leveringsrecht. De concessie wordt onderhands toegestaan, mits 
inachtneming van het gelijkheidsbeginsel en binnen een onderhandelingsprocedure zonder 
bekendmaking.  
 
Stad Lommel heeft voor deze concessie zowel een concessie- als een samenwerkingsovereenkomst 
opgesteld, die de voorwaarden tot concessie omvatten. Het is van belang deze overeenkomsten grondig 
door te nemen.  
 
 
Fase 1: indienen kandidatuur 
 
De kandidatuur bestaat uit 2 delen, zijnde een aanvraagformulier enerzijds en een voorstel anderzijds. 
 

 Aanvraagformulier: 
Het aanvraagformulier is toegevoegd in bijlage en dient volledig te worden ingevuld.  
 

 Voorstel, bestaande uit 2 delen: 

 Financieel aanbod:  
Concessievergoeding die wordt voorgesteld. Bij het bepalen van de maandelijkse 
concessievergoeding wordt er rekening gehouden met het gegeven dat de vergoeding 
inclusief vaste kosten is (water, gas, elektriciteit).  
 

 Businessplan, dat het volgende omdat: 
- Concept en service, omschreven als:  

Betrokkenheid met het werkveld, aansluiting bij de sfeer en het publiek van het 
cultuurcentrum, de visie op klantvriendelijkheid en klantgerichtheid in de gegeven 
context, de ervaring in de horecasector. 

- Aanbod en prijzen 
- Investeringen: 

Er is een minimale eis qua investeringen: tapinstallatie (excl. leidingvoorzieningen), 
koffiemachine, kassasysteem, serviesgoed. 

 
De kandidaat stelt de aanvraag op in het Nederlands op het bijhorende formulier. Indien deze op andere 
documenten wordt ingediend dan op  het voorziene formulier, draagt hij de volle verantwoordelijkheid 
voor de volledige overeenstemming van de door hem aangewende documenten met het formulier.  
 
Alle documenten opgesteld of vervolledigd zijn door de kandidaat of zijn gevolmachtigde gedateerd en 
ondertekend. Als de ondertekening gebeurt door een gemachtigde, vermeldt hij duidelijk zijn 
volmachtgever of volmachtgevers. De gemachtigde voegt bij het aanvraagformulier de authentieke of 
onderhandse akte waaruit zijn bevoegdheid blijkt of een afschrift van zijn volmacht.  
 
Doorhalingen, overschrijvingen, aanvullingen of wijzigingen die de essentiële voorwaarden van de 
opdracht zoals prijzen, bijlagen, … kunnen beïnvloeden, moeten eveneens door de kandidaat of zijn 
gemachtigde ondertekende worden.  
 
Prijzen moeten steeds opgegeven worden in euro.  
 
De kandidaturen wordt onderzocht door controle op de volledigheid, controle van de handtekening en 
handtekeningsbevoegdheid, het RSZ, … 
 
 
 
 



Blz. 2 

Fase 2: mondelinge toelichting businessplan 
 

Kandidaten waarvan de kandidatuur ontvankelijk wordt verklaard, worden uitgenodigd voor een 
mondelinge toelichting.  
 
Het voorstel wordt gepresenteerd aan een beoordelingsteam, samengesteld uit stedelijke ambtenaren. 
De presentatie mag maximaal 30 minuten duren, excl. vragen. Aan de kandidaat-concessiehouder 
kunnen vragen worden gesteld.  
 
Tijdens de gesprekken wordt steeds gewaakt over een gelijke behandeling van alle deelnemers. De 
kandidaten kunnen naar aanleiding van de dialoog bij de presentatie hun concessievoorstelling wijzigen.  
 
 
 
Fase 3: beoordeling 
 
De ingediende voorstellen, desgevallend gewijzigd na de presentatie in fase 2, worden beoordeeld 
conform volgende gunningscriteria: 
 

 Financieel aanbod: concessievergoeding  
- 30 punten 

 
 Businessplan + interview: 

- 70 punten 
 
 
Fase 4: toewijzing 
 
In de vierde fase zal het stadsbestuur van Lommel overgaan tot de toewijzing van de concessie aan het 
voorstel waarvoor een algeheel economisch voordeel kan worden vastgesteld, desgevallend nog na 
een bijkomend voorafgaand overleg met één of meerdere indieners.  
 
 
 
INDICATIEVE TIMING 
 

 Vrijdag 3 juli 2020 – 11.00 uur 
Uiterste datum en uur voor indienen van een kandidatuur 
 

 Vrijdag 10 juli 2020 – uur te bepalen 
Interview kandidaten 

 
 T.e.m. 31 juli 2020 

Onderhandelingen en mogelijkheid voor de kandidaten om wijzigingen aan te brengen aan het 
door hen ingediende concessievoorstel 
 

 11 augustus 2020 
Toewijzing concessie 
 

 1 september 2020 
Start concessie en voorbereidingen voor effectieve uitbating (zie concessieovereenkomst)  
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CONTACTGEVENS 
 

 De kandidaturen dienen ingediend te worden: 
 

Stad Lommel – Overheidsopdrachten 
T.a.v. Bieke Emmers 
Hertog Janplein 1 
3920 Lommel 
T: 011 399 726 
E: bieke.emmers@lommel.be 

 
 

 Inhoudelijk verantwoordelijke: 
 

Cindy Daems 
Directeur CC De Adelberg 
Adelbergpark 1 
3920 Lommel 
T: 011 399 699 
G: 0478 509 616 
E: cindy.daems@ccdeadelberg.be  
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BIJLAGE: AANVRAAGFORMULIER 
 

CONCESSIE CULTUURBAR 
 

 
 
Belangrijk: dit formulier dient volledig te worden ingevuld en ondertekend door de inschrijver.  
 
Natuurlijke persoon 
Ondergetekende (naam en voornaam): 
Hoedanigheid of beroep: 
Nationaliteit: 
Woonplaats (volledig adres): 
 
Telefoon: 
GSM: 
E-mail: 
Contactpersoon: 
 
Ofwel (1) 
 
Rechtspersoon 
De vennootschap (benaming, rechtsvorm): 
Nationaliteit: 
met zetel te (volledig adres): 
 
Telefoon: 
GSM: 
E-mail: 
Contactpersoon: 
 
vertegenwoordigd door de ondergetekende(n): 
(De gemachtigden voegen bij hun aanvraagformulier de authentieke of onderhandse akte waaruit hun 
bevoegdheid blijkt of een gewaarmerkt afschrift van hun volmacht; zij kunnen zich ook beperken tot 
een verwijzing naar het nr. van de bijlage van het Belgisch Staatsblad waarin hun bevoegdheden zijn 
bekendgemaakt.) 
 
Ofwel (1) 
 
Combinatie van ondernemers (met inbegrip van de tijdelijke vennootschap) 
 
Naam en voornaam hetzij handelsnaam en rechtsvorm: 
Hoedanigheid of beroep: 
Nationaliteit: 
Adres hetzij zetel: 
 
Naam en voornaam hetzij handelsnaam en rechtsvorm:  
Hoedanigheid of beroep:  
Nationaliteit:  
Adres hetzij zetel:  
 
Deze gegevens telkens te vermelden voor elk van de deelnemers aan de combinatie. 
 
De combinatie die wordt vertegenwoordigd door één van de deelnemers, met name: 
 
 
VERBINDT OF VERBINDEN ZICH TOT UITVOERING VAN DE AANNEMING OVEREENKOMSTIG 
DE BEPALINGEN EN VOORWAARDEN VAN DE CONCESSIE- EN 
SAMENWERKINGSOVEREENKOMST 
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Algemene inlichtingen 
 
Inschrijvingsnr. bij de RSZ.: 
Ondernemingsnummer (alleen in België): 
 
Onderaannemers 
 
Er zullen onderaannemers worden aangewend: JA / NEE (doorhalen wat niet van toepassing is) 
 
Personeel 
 
Er wordt personeel tewerkgesteld dat onderworpen is aan de sociale zekerheidswetgeving van een 
andere lidstaat van de Europese Unie: 
 
JA / NEE (doorhalen wat niet van toepassing is) 
 
Het betreft volgende EU-lidstaat: 
 
 
 
Bij het aanvraagformulier te voegen documenten 
 
Bij dit aanvraagformulier zijn eveneens gevoegd:  
- de gedateerde en ondertekende documenten, die het bestek verplicht over te leggen;  
- financieel voorstel + businessplan die het bestek verplicht over te leggen. 
 
 
Gedaan te ..................................................................................................................................... 
 
De ................................................................................................................................................ 
 
De inschrijver, 
 
 
 
Handtekening: ............................................................................................................................... 
 
Naam en voornaam: ....................................................................................................................... 
 
Functie: ......................................................................................................................................... 
 
(1) Doorhalen wat niet van toepassing is 
 
 
 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 


