
 

Inschrijvingsformulier  

Concessie cafetaria sporthal ‘De Bloken’ en cafetaria domein ‘Maupertuus’ 

 

Ondergetekende, 

(indien natuurlijk persoon) 

Naam en voornaam: ……………………………………………………………………………………………… 

Rijksregister nr.: ………………………………………………... 

Geboren op ……………………………………………………………… te …………………………………………………………………… 

Burgerlijke stand: ……………………………………………… 

 

(indien rechtspersoon) 

Naam: …………………………………………………………………………………………….. 

Ondernemingsnummer: ………………………………………………………………….. 

Datum publicatie oprichting in Belgisch Staatsblad: …………………………………………………………………………… 

Datum Publicatie laatste wijziging in Belgisch Staatsblad: ………………………………………………………………….. 

Hier vertegenwoordigd door (naam en functie): ………………………………………………………………………………… 

 

(steeds invullen) 

Adres/maatschappelijke zetel: ………..…………………………………………………………………………………………………. 

Postcode: ………………………………………………….. Gemeente: …………………………………….. 

Telefoon nr.: ……………………………………………… GSM: ……………………………………………… 

Verklaart: 

☐Kennis te hebben genomen van het gemeenteraadsbesluit van 28 februari 2020 

☐Kennis genomen te hebben van de concessieovereenkomst betreffende de cafetaria in de sporthal 

“De Bloken” en de cafetaria op het domein “Maupertuus” te Wellen – Deel 1 administratieve 

bepalingen, selectie- en gunningscriteria en deel 2 concessieovereenkomst 

Hij/zij solliciteert als zelfstandig uitbater van de cafetaria in de sporthal “De Bloken” en de cafetaria 

op het domein “Maupertuus” te Wellen., volgens de bepalingen van de concessieovereenkomst 

betreffende voornoemde cafetaria. 

Hij/zij aanvaardt de voorwaarden van de concessieovereenkomst en is bereid hiervoor de volgende 

vergoedingen te betalen: 

- Maandelijkse concessievergoeding cafetaria sporthal De Bloken: ….......................EUR (cijfers) 

…………………………………………………………………………………………………………………………….…….. (voluit) 

 

- Concessievergoeding cafetaria domein Maupertuus: ……………………………….……….. EUR (cijfers) 

…………………………………………………………….…. (voluit) per bezoeker van het domein Maupertuus. 



 

Hij/zij heeft in bijlage de info bezorgd betreffende: 

SELECTIECRITERIA  

☐Dit inschrijvingsformulier gedateerd en ondertekend 

☐Attest van goed gedrag en zeden/uittreksel van het strafregister 

☐Attest van kredietwaardigheid 

☐Curriculum Vitae (CV) (incl. diploma’s en getuigschriften) 

☐Verklaring op erewoord betreffende de criteria vermeld in 8.6 van de gunningsleidraad 

GUNNINGSCRITERIA  

☐De voorgestelde concessievergoeding cafetaria ‘De Bloken’ 

☐De voorgestelde concessievergoeding cafetaria ‘Maupertuus’ 

☐Vissienota en businessplan  

☐Ervaring in de sector (CV en eventueel andere stavingsstukken) 

 

Opgemaakt te …………………………………………………………………… op ………./………./2020 

 

Handtekening(en) 

Kandidaat concessionaris(sen), 

 

 

Dit formulier wordt samen met de gevraagde bijlagen schriftelijk overgemaakt aan het college van 

burgemeester en schepenen, Dorpsstraat 25, 3830 Wellen voor donderdag 2 april 2020 om 12u00. 

Indiening per post of in persoon geschiedt onder dubbel gesloten omslag waarbij op de binnenste 

omslag duidelijk vermeld wordt: ‘Inschrijving concessie cafetaria De Bloken en Maupertuus’. 


