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INSCHRIJVINGSBILJET 

 

EXPLOITATIE VAN DE SPORTHAL, MET INBEGRIP VAN DE CATEFARIA, 

’T SPORTKOT, GELEGEN TE OUDENAARDE, SOMPELPLEIN 36B 

. 

 

----------------------- 

I N S C H R I J V I N G  

----------------------- 

 

 

 

Ondergetekende(n) (1) – INSCHRIJVER - NATUURLIJKE PERSOON 

 

 naam en voornamen :  

 plaats en datum geboorte :   

 hoedanigheid of beroep :  

 Wettelijke woonplaats :  

 

 

 

  

Ondergetekende(n) (1) – INSCHRIJVER VOOR EEN VENNOOTSCHAP  

 De vennootschap ( handelsnaam of naam) :  

          Maatschappelijke zetel ( adres) : 

 

 

Vertegenwoordigd  door  ondergetekenden ( naam en voornaam)  

 

 In hoedanigheid van : 

 

          Wettelijke woonplaats : 
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 Ondergetekende(n) (1) – INSCHRIJVER -  VOOR EEN VERENIGING ZONDER 

RECHTSPERSOONLIJKHEID   

 

 De vereniging (  naam) :  

 

         Vertegenwoordigd  door  ondergetekenden ( naam en voornaam) : 

 

 

 In hoedanigheid van : 

 

          Wettelijke woonplaats : 

           

 

 

gaat akkoord om, op basis van de in de concessieovereenkomst opgenomen voorwaarden en 

clausules, een uitbatingsovereenkomst af te sluiten betreffende uitbating van ’t Sportkot, gelegen 

Sompelplein 39b te Oudenaarde. 

 

Ondergetekende(n) gaat(n) akkoord om voor de bedoelde uitbating volgende vergoeding te 

ontvangen: 

- Bedrag van de jaarlijkse vergoeding:                                    EUR. 

Het bedrag, exclusief BTW, bedraagt minimum 30.000 EUR en maximum 40.000 EUR. 

Het bewijs van minstens twee jaar ervaring in het exploiteren van faciliteiten in de 

vrijetijdssector wordt samen met het plan van aanpak van de uitbating door de inschrijver als 

bijlage bijgevoegd. 

_________ 

(1) Voor de vennootschappen dient te worden vermeld :  

 “De vennootschap (firmanaam of benaming, rechtstoestand,  maatschappelijke zetel), hier vertegenwoordigd door ............ 

(directeur - zaakvoerder) voorzitter, afgevaardigd-beheerder, vennoot-zaakvoerder, bijzonder lasthebber, volgens volmacht 

van ......)” 

 Voor de verenigingen zonder rechtspersoonlijkheid : 

 “Ondergetekenden, ...... (voor elk van hen, naam, voornamen, hoedanigheid of beroep, woonplaats) in tijdelijke vereniging 

voor onderhavige aanneming.” 
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Deze offerte blijft geldig gedurende 45 dagen vanaf de opening van de aanbiedingen. 

Ondergetekende(n) zal, indien hij als uitbater wordt weerhouden, de uitbating effectief beginnen 

op 01 januari 2020. 

 

 

 

Gegeven te                        , op                                      2019.  

 

 

 

 

 

De inschrijver(s) 

 


