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VOORWAARDEN VOOR HET VERLENEN VAN EEN CONCESSIE VOOR  

DE VERKOOP VAN (ROOM)IJSPRODUCTEN EN WAFELS 

IN HET PROVINCIAAL GROENDOMEIN RIVIERENHOF 
 
 

A) Inschrijvings- en toekenningsvoorwaarden 

 

VOORWERP VAN HET LASTENKOHIER 

 
Artikel 1 

 
Dit lastenkohier omschrijft de concessie- en toewijzingsvoorwaarden door middel van een 
algemene offerte-aanvraag, van het exploitatierecht voor de verkoop van (room)ijspro-
ducten en wafels in het provinciaal domein Rivierenhof te Deurne (provincie Antwerpen) 
gedurende de periode van 1 juli 2021 tot en met 30 juni 2024. 
 
 

INSCHRIJVINGEN 

 
Artikel 2 

 
Om voor deze exploitatie geldig te kunnen inschrijven moeten de inschrijvers voldoen aan 
volgende selectiecriteria : 
 

a) indien zij natuurlijke personen zijn : 
- houder zijn van een recent uittreksel uit het strafregister; 
- ingeschreven zijn in het handelsregister. 
 

b) indien zij rechtspersonen zijn : 
- wat de afgevaardigde beheerder of zaakvoerder betreft: houder zijn van een 

recent uittreksel uit het strafregister; 
- ingeschreven zijn in het handelsregister en opgericht naar Belgisch recht. 
 
 

Artikel 3 

 
De inschrijvingen dienen te geschieden door middel van een inschrijvingsbiljet dat aan 
onderhavig lastenkohier werd toegevoegd. De inschrijvingen mogen geen beperkende 
voorwaarden bevatten. Eventuele doorhalingen dienen door de inschrijver te worden te-
gengetekend. De bewijzen van de inschrijvingsvoorwaarden opgenomen in vorig artikel 
worden bij de inschrijving gevoegd. 
 
Artikel 4 

 



   

De inschrijvingen moeten gericht worden aan de directeur van de Provinciale Groendomei-
nen Regio Antwerpen (PGRA), Turnhoutsebaan 232, 2100 Deurne, t.a.v. Dhr. Peter Ver-
dyck: 
 

a) hetzij per aangetekende brief onder dubbele gesloten omslag en ten minste vier 
werkdagen vóór de opening van de inschrijvingen gepost; 

b) hetzij persoonlijk worden afgegeven onmiddellijk vóór de opening van de biedin-
gen op het bureau van de administratie van de PGRA (Turnhoutsebaan 232 – 
2100 Deurne). 

 
De binnenste omslag zal de vermelding dragen “Inschrijving voor het exploitatierecht voor 
de verkoop van (room)ijsproducten en wafels in het provinciaal groendomein Rivierenhof”. 
 
De opening van de biedingen heeft plaats op 1 juni 2021 om 14 uur, in de vergaderzaal 
van de PGRA-administratie (1ste verdieping). 
 
Artikel 5 

 
Een intrekking van de inschrijving is uitsluitend geldig ingeval zij onder dezelfde voorwaar-
den en binnen dezelfde termijn zoals bepaald voor de inschrijving geschiedt. Hetzelfde 
geldt voor elke verklaring tot wijziging van de inschrijving. 
 
 
Artikel 6 

 
Op de in artikel 4 aangeduide plaats en datum zullen de per post toegekomen of vóór de 
opening afgegeven inschrijvingen geopend worden en zullen de namen van de inschrijvers 
alsmede het inschrijvingsbedrag van de biedingen worden voorgelezen. 
 
 

UITSLAG EN TOEWIJZING 

 

Artikel 7 

 
De deputatie van de provincieraad van Antwerpen zal binnen een termijn van dertig dagen 
na de opening van de biedingen tot de toewijzing overgaan. 
 
De inschrijver blijft gedurende de termijn, voorzien in de eerste alinea van dit artikel, 
gebonden door zijn verbintenis; nadien is hij ervan ontslagen. 
 
 

CONCESSIEVERGOEDING – INSCHRIJVINGSBEDRAG 

 
Artikel 8 

 
De inschrijving geschiedt door vermelding op het inschrijvingsbiljet van een jaarlijks te 
betalen bedrag, te betalen als concessievergoeding aan de provincie Antwerpen voor de 
verleende concessie van openbare dienst. 
 
Als minimum inschrijvingsbedrag wordt een vergoeding van 27.500 EUR vastgesteld. 
 

 


