
 
 

AANKONDIGING VAN DE CONCESSIE  
VOOR HET BEHEER VAN DE WEKELIJKSE “TERROIR” MARKT  

 

 
1. Standplaats, dag en uurrooster  

De wekelijkse « terroir » markt zal plaatsvinden op woensdag namiddag op het Kerkplein tussen 14u en 19u. 
Indien noodzakelijk kan, op basis van een Collegebesluit, de markt verplaatst worden.   

 
2. Bepalingen die van toepassing zijn 

Het Reglement betreffende de organisatie van ambulante activiteiten  op de openbare markten is van toepassing.  
De inschrijver dient zich op de hoogte te stellen van alle wijzigingen die aan de geldende wetten en reglementen 
worden aangebracht.  
Het beheer van de wekelijkse markt en jaarmarkt van Sint-Agatha-Berchem zal het voorwerp uitmaken van een 
concessie. 
De raadplegings-, inschrijvings- en aanduidingsmodaliteiten evenals het ontwerp van concessieovereenkomst 
werden goedgekeurd door de Gemeenteraad van 30 maart 2017. 
 

3. Duur van de concessie 
De concessie wordt aangegaan voor een periode van 3 jaar vanaf de datum van betekening. Op het einde van elke 
tussentijdse jaarlijkse periode, dus op het einde van het eerste jaar en het tweede jaar, kan deze door één der 
partijen opgezegd worden mits aangetekend schrijven en een opzegperiode van drie maanden.   
 

4. Aanbestedende overheid 
De Raad is belast met de gunning aan de inschrijver die de voordeligste offerte indient op basis van de volgende 
criteria in dalende orde van belangrijkheid :  
1.Duurzaam aspect van de markt (welk aanbod, kwaliteitsgarantie, voorziene activiteiten, innoverende matregelen 
betreffende duurzaamheid) 
2.Referenties 
3.Forfaitair bedrag  voor jaarlijkse vergoeding 
 

5. Wijze van indienen van de offertes 
De offertes moeten conform zijn aan het model dat kan bekomen worden op de dienst Informatie – Participatie – 
Handel en Festiviteiten of via de gemeentelijke website. 
De offertes ingediend door burgerlijke – of handelsvennootschappen zullen een document bevatten waaruit op een 
ondubbelzinnige wijze blijkt dat de ondertekenaar(s) van de offerte in naam va hun vennootschap kunnen optreden. 
Het dossier dient, in 2 exemplaren,  bezorgd te worden op volgend adres ofwel door afgifte tegen ontvangstbewijs 
bij het gemeentebestuur (onthaal – Koning Albertlaan 33 te 1082 Sint-Agatha-Berchem), ofwel door een bij de post 
aangetekende zending (datum van de post geldt als bewijs):  
Gemeentebestuur van Sint-Agatha-Berchem -  Koning Albertlaan 33 - 1082 Brussel 
uiterlijk op 14 april 2017 om 12h.  
 
Op straffe van nietigverklaring moeten ze in een omslag met de volgende vermelding gesloten worden : « DOSSIER 
VOOR HET BEHEER VAN DE WEKELIJKSE TERROIR MARKT VAN DE GEMEENTE SINT-AGATHA-BERCHEM ». 
De gemeente behoudt zich het recht : 

1. offertes te weren die andere voorwaarden voorzien dan die opgenomen in het ontwerp van overeenkomst; 
2. om geen gevolg te geven aan de oproep, een nieuwe oproep te beslissen of om eender welke maatregel te 

nemen die in overeenstemming is met haar belangen. 
 
De gevallen die niet voorzien zijn zullen beslecht worden door het College dat zich zal baseren op de bestaande 
wetten, reglementen en gewoonten. 
 
Inlichtingen : Dienst Informatie – Participatie – Handel en Festiviteiten - Mv Annick PRAYEZ – Tel : 02/ 464 04 50. 

 
 


