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CONCESSIE FOYER - CAFETARIA DE KELDER  

LASTENKOHIER  

CONCESSIEOVEREENKOMST  

Concessieverlening met vaststelling van de voorwaarden voor de uitbating van Foyer – Cafetaria  
De kelder, Kasteeldreef 61 te 2900 Schoten   

deel uitmakend  van het privaat domein van de gemeente Schoten.  

  

Tussen:  

enerzijds, de gemeente Schoten, vertegenwoordigd door de heer Maarten De Veuster, burgemeester en 

de heer Rony Lejaeghere, gemeentesecretaris wnd., hierna de concessieverlener genoemd, en  

anderzijds  …………………………………………..  

hierna de concessiehouder genoemd, is 

overeengekomen wat volgt:  

Onderwerp  

Artikel 1.    

§ 1. De gemeente Schoten verleent via een oproep tot mededinging met gesloten inschrijvingen het 
recht tot het in concessie bekomen van de uitbating Foyer-Cafetaria De Kelder, gelegen Kasteeldreef 
61, kadastraal gekend als 3de afdeling, sectie C, perceelnummer 344 te Schoten.  

Beide partijen verklaren uitdrukkelijk dat deze overeenkomst noch een handelshuurovereenkomst, 
noch een huurovereenkomst of een overeenkomst voor de vestiging van enig ander zakelijk recht 
betreft en de daarop betreffende specifieke wetgeving dus niet van toepassing is.  

Het in concessie gegeven gebouw met aanhorigheden wordt ter beschikking gesteld in de staat waarin 
het zich bevindt en omvat de volgende ruimten:  

- ruimte A: Foyer - Cafetaria De Kelder (verdieping -1) 

- ruimte B: woongedeelte  

- indien gewenst kan ook de ruimte C: beheerraadzaal en bergruimte (gelijkvloers) in de 
concessie begrepen zijn. 

De in concessie gegeven ruimten zijn terug te vinden op het grondplan (bijlage F), dat aan de 
concessieovereenkomst zal worden gehecht om er integrerend deel van uit te maken.  

§ 2. De concessiehouder verricht deze concessie op zelfstandige wijze, maar in functie van het 
gemeentelijk Cultuurcentrum Schoten en ter realisatie van haar doelstelling. De concessiehouder 
neemt met het oog hierop kennis van de samenwerkingsovereenkomst 
gemeentebestuur/Cultuurcentrum Schoten vzw (bijlage G) en van het gebruiksreglement Kasteel van 
Schoten (bijlage H), gevoegd als bijlagen aan deze overeenkomst.  

Woongedeelte   

Artikel 2.  



Het woongedeelte (appartement) behoort tot de concessie. Deze ruimte kan door de concessiehouder 
vrij worden gebruikt als woonst. Er is geen woonstverplichting.  

De concessiehouder kan op geen enkel ogenblik de toepassing inroepen van de woninghuurwet en 
later wijzigingen.  

Het is de concessiehouder verboden om zijn rechten met betrekking tot het woongedeelte  
overeenkomstig huidige concessie geheel of gedeeltelijk over te dragen of onder te verhuren aan gelijk 
welke derden.  

De concessiehouder verbindt zich ertoe, bij de beëindiging van deze overeenkomst, de hem 

toevertrouwde uitbatingsruimten en woongelegenheid onmiddellijk te verlaten in de staat waarin hij 

deze ontvangen heeft. (zie artikel 22 betreffende de tegensprekelijke plaatsbeschrijving en inventaris).  

Inschrijvingen  

Artikel 3.  

De kandidaat-concessiehouder dient, met inachtname van de inschrijvingsvoorwaarden (zie bijlagen A 
en C), het bij het lastenkohier gevoegde model van inschrijvingsformulier in te dienen (zie bijlage B), 
samen met alle vereiste documenten.  

De inschrijving moet op straffe van ongeldigheid onder gesloten omslag geadresseerd worden aan het 
college van burgemeester en schepenen, Verbertstraat 3, 2900 Schoten en   

o  ofwel aangetekend op de post worden besteld ten volle vier kalenderdagen vóór het tijdstip 
bepaald in artikel 4 voor het openen van de inschrijvingen;  

o ofwel afgegeven worden bij de voorzitter van de zitting alvorens hij 
de zitting opent.  

Een inschrijving die te laat toekomt wordt slechts aanvaard voor zover: 

o  de gemeente aan de inschrijvers nog geen kennis heeft gegeven van haar beslissing  

o  de inschrijving ten laatste vier kalenderdagen voor de datum van de openingszitting bij de post 

als aangetekende zending is afgegeven.  

De gesloten omslag moet volgende vermeldingen bevatten:  

o “concessie Kasteeldreef 61 (uitbating Foyer – Cafetaria De Kelder)”  

o “gesloten inschrijving”.  

De inschrijvingen die niet op de voorgeschreven wijze worden ingediend, zullen als niet-ontvankelijk 
worden beschouwd.  

Artikel 4.   

De inschrijvingen worden in het gemeentehuis (blauwe zaal) in openbare zitting geopend en 
voorgelezen op 15 mei 2017 om 10u stipt.  

De inschrijvers worden verzocht daarbij aanwezig te zijn. In de openbare zitting geschiedt enkel de 
voorlezing van de naam van de inschrijvers.  

Nadien zal een werkgroep samengesteld uit een afvaardiging van het schepencollege, de voorzitter van 
de raad van bestuur van het gemeentelijk Cultuurcentrum (of een vervanger aangeduid door deze raad 
van bestuur), één lid van de vzw Cultuurcentrum én een expert solvabiliteit de inschrijvingen 
beoordelen en de kandidaten mondeling bevragen over het voorgestelde uitbatingsconcept.   



Voor de administratieve ondersteuning wordt de werkgroep bijgestaan door de bevoegde ambtenaren.  

Op basis van het advies van de werkgroep geschiedt een toewijzing door het college van burgemeester 
en schepenen op basis van de gunningscriteria zoals vastgelegd in artikel 6.  

Artikel 5.  

Bij de inschrijving wordt een gedetailleerd voorstel van uitbatingsconcept toegevoegd (zie bijlage C 
van het lastenkohier), rekening houdend met het feit dat de keuken niet geschikt is voor gebruik i.f.v. 
publiek toegankelijke activiteiten, m.a.w. dat geen warme maaltijden of warme versnaperingen mogen 
worden bereid. De keuken kan enkel voor privé-doeleinden worden aangewend. De gemeente is echter 
bereid een bedrag van maximum 50.000 euro te investeren in de renovatie van de keuken of in andere 
infrastructurele werken. Eventueel bijkomende gewenste investeringen door de concessiehouder, 
zullen door hem dienen gefinancierd te worden. Aanpassings- en verbeteringswerken zijn in 
voorkomend geval onderworpen aan een voorafgaande toelating van het bestuur. 

Bewijzen van beroepsbekwaamheid, referenties m.b.t. ervaring in de horecasector of referenties van 
vorige werkgevers dienen eveneens bijgevoegd te worden.  

De andere toe te voegen documenten aan de inschrijving worden vermeld in bijlage A van het 
lastencohier.  

De concessieverlener behoudt zich het recht voor:  

o  de concessie niet toe te wijzen, indien de inschrijvingen ontoereikend zijn;  

o  de concessie niet toe te wijzen, indien het uitbatingsconcept ontbreekt of niet beantwoordt 
aan wat verwacht wordt van een horeca-uitbating in de cultuursector;  

o te oordelen over de opportuniteit van de aangegeven activiteit die de kandidaat-
concessiehouder wil vestigen;  

o de inschrijving van de kandidaat-concessiehouder te weigeren van wie de naleving van de 
fiscale verplichtingen ten opzichte van de FOD Financiën onvoldoende bewezen is en/of die 
niet in orde is met de betalingen van de sociale zekerheidsbijdragen en belastingen volgens 
de vigerende wetgeving;  

o in geval van onregelmatigheden of betwistingen de concessie niet toe te wijzen en een 
nieuwe procedure te starten.  

 
Gunningscriteria  
 
Artikel 6.     
 

De inschrijvingen worden getoetst aan de volgende gunningscriteria:  

o voorgestelde uitbatingsconcept:  

1. de voorgestelde maatregelen voor een vlotte en kwaliteitsvolle bediening van het 
publiek (personeelsbezetting, service, suggesties,…)  

2. de voorgestelde maatregelen voor een goed sleutelbeheer  

3. doelpubliek dat u voor ogen heeft (ook buiten de gebruikelijke activiteiten in het 
Kasteel). M.a.w. welke mensen wil u zelf aantrekken? Hoe gaat u dit doen?  

4. voorleggen van een businessplan  



5. uitwerken van een voorstel voor de vernissage van een vereniging die tentoonstelt in 
het Kasteel. De vereniging verwacht ongeveer 100 bezoekers  

6. het voorgestelde gamma aan versnaperingen en dranken met vermelding van de prijs  

7. ervaring in de horecasector  

o gesprek in verband met bovenstaande punten  

o geleverde bewijzen van beroepsbekwaamheid, referenties m.b.t. ervaring in de horecasector 

of referenties van vorige werkgevers.            

  

Duurtijd concessie – Beëindiging concessie  

Artikel 7.   

§ 1. De duurtijd van de concessie bedraagt 3 jaar met mogelijkheid tot stilzwijgende verlengingen met 
termijnen van telkens 3 jaar. De maximum duurtijd is bepaald op 9 jaar. De concessie neemt een 
aanvang op 1 september 2017.  

Na de maximum duurtijd van 9 jaar kan de concessieovereenkomst niet stilzwijgend verlengd worden.  

De concessiehouder dient het voornemen tot verlenging minstens zes maanden vóór de vervaldag bij 
middel van een aangetekende brief aan de concessieverlener kenbaar te maken, bij gebreke waarvan 
van rechtswege een einde komt aan de concessie. Een eventuele verlenging zal geschieden aan de 
voorwaarden die dan zullen worden vastgesteld.  

§ 2. De concessiehouder moet drie maanden vóór het einde van deze overeenkomst toelaten dat ter 
zake berichten opgehangen worden in de vergunde ruimten en dat deze bezichtigd worden door 
kandidaat-concessiehouders op dagen en uren door het college van burgemeester en schepenen vast te 
stellen, rekening houdend met de normale openingsuren van de inrichting.  

§ 3. Bij het einde van deze overeenkomst, om welke redenen dan ook, verbindt de concessiehouder 
zich ertoe om alle ter beschikking gestelde ruimten vrij te maken van alle hem toebehorende 
voorwerpen. Dit houdt in dat hij de ruimte moet achterlaten in eenzelfde toestand zoals omschreven in 
de tegensprekelijke plaatsbeschrijving die werd opgemaakt bij de inwerkingtreding van de concessie.  
Mits een voorafgaande instemming van de concessieverlener kan hiervan worden afgeweken. 
Uitgevoerde aanpassingswerken blijven in eigendom van de concessieverlener.  

Bij het einde van deze overeenkomst, om welke redenen dan ook, kan de concessiehouder geen enkel 
recht laten gelden op enige vergoeding en dit noch van de concessieverlener, noch van een nieuwe 
concessiehouder.  

De concessieverlener behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor steeds gelijkaardige of andere 
inrichtingen in de omgeving of elders tot stand te brengen of in concessie te geven, zonder dat de 
concessiehouder enig bezwaar kan doen gelden of aanspraak kan maken op enige vergoeding, 
vermindering van de concessievergoeding of verbreking van de concessie.  

Concessievergoeding  

Artikel 8.   

De maandelijkse concessievergoeding wordt vastgesteld op 500 euro.  

De betaling zal gebeuren door storting op rekening IBAN BE37 0961 1222 0028 van het 
gemeentebestuur van Schoten bij Belfius en een eerste maal op de dag dat de desbetreffende 
concessieperiode een aanvang neemt.  



Bij laattijdige betaling wordt van rechtswege, en zonder dat een ingebrekestelling noodzakelijk is, het 
verschuldigde bedrag vermeerderd met de op dat ogenblik toepasselijke wettelijke intrest.  

De concessiehouder verbindt zich ertoe deze betaling te verrichten via een permanente bankopdracht 
telkens de eerste werkdag van de maand.  

De vergoeding wordt éénmaal per jaar aangepast, op de verjaardag van de inwerkingtreding van de 

concessieovereenkomst, volgens de wettelijke formule:  

basisvergoeding x nieuw indexcijfer = nieuwe vergoeding.  

            aanvangsindexcijfer  

Het aanvangsindexcijfer is het indexcijfer van de gezondheidsindex van de maand vóór de aanvang 
van de concessie.  

Het nieuwe indexcijfer is het indexcijfer van de gezondheidsindex van de maand vóór de maand van 

de aanpassing van de vergoeding. De nieuwe vergoeding kan nooit lager zijn dan de basisvergoeding. 

Waarborg  

Artikel 9.   

Tot waarborg van de stipte naleving van zijn verplichtingen zal de concessiehouder, onmiddellijk na 
het ondertekenen van deze concessieovereenkomst, een waarborg stellen, die bestaat in een som geld, 
gelijk aan drie maanden concessievergoeding.  

De waarborg moet bij een financiële instelling op een geïndividualiseerde rekening op naam van de 
concessiehouder worden geplaatst. De intrest wordt gekapitaliseerd en de concessieverlener verkrijgt 
een voorrecht op het actief van de rekening voor elke schuldvordering voortvloeiend uit de gehele of 
gedeeltelijke niet-nakoming door de concessiehouder van zijn verplichtingen.  

De waarborg zal worden vrijgegeven bij het einde van de concessie, voor zover de concessiehouder 
aan al zijn verplichtingen zal hebben voldaan.  

Over de waarborgrekening, zowel wat de hoofdsom als de interesten betreft, mag niet worden beschikt 
ten bate van de ene of de andere partij, dan op voorlegging van een schriftelijk akkoord opgemaakt ten 
vroegste na beëindiging van de concessieovereenkomst, of van een afschrift van een gerechtelijke 
beslissing.  

Ingeval tijdens de duur van de concessieovereenkomst de door de concessiehouder verstrekte 
waarborg door de concessieverlener dient aangesproken te worden en geheel of gedeeltelijk wordt 
gebruikt, zal de concessiehouder uiterlijk binnen de maand, tot het in de eerste alinea van dit artikel 
vastgestelde bedrag van de borg, de waarborg moeten hernieuwen of aanvullen.  

De concessieverlener is in geen enkel geval intresten op deze waarborg aan de concessiehouder 
verschuldigd.  

Belastingen en taksen, exploitatievereisten, milieureglementering, bodemattest  

Artikel 10.   

Alle en gelijk welke, huidige en toekomstige belastingen en taksen (met uitzondering van de 
onroerende voorheffing), die door de staat, het gewest, de provincie, de gemeente of eventueel andere 
autoriteiten en instellingen geheven worden of zullen worden met betrekking tot de in concessie 
gegeven ruimten, hun bezetting of de activiteiten die er door de concessiehouder worden uitgeoefend, 
zijn ten laste van de concessiehouder.    



De concessiehouder wordt verondersteld, vóór de concessieverlening alle nuttige inlichtingen te 
hebben ingewonnen, over het bedrag van de belastingen en taksen.  

De concessiehouder zal aan de bevoegde overheid de vereiste bestuurlijke exploitatietoelatingen 
aanvragen en het bewijs hiervan voorleggen, ten laatste op de dag voorafgaand aan de definitieve 
openstelling van de concessie. Hieronder worden ondermeer bedoeld de verplichte starterformaliteiten 
voor een zelfstandige en de bewijsstukken waaruit blijkt dat men voldaan heeft aan de 
vestigingsvoorwaarden. De concessiehouder verbindt zich ertoe bij elke controle door hogere 
instanties (bv. het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen) hiervan onmiddellijk 
ten titel van inlichting en opvolging een kopie van de controlerapporten over te maken aan de 
concessieverlener.   

Hij zal uit dien hoofde niet het minste bezwaar kunnen doen gelden tegenover de concessieverlener, 
noch daarin aanleiding vinden om vermindering van de vergoeding of andere voorwaarden aan te 
vragen. Artikel 11.  

De concessiehouder is ertoe gehouden zijn inrichting/activiteiten/opslag volledig binnen de krijtlijnen 
van de geldende VLAREM-milieuvergunning uit te baten, en alle milieuvergunningsvoorwaarden 
(algemene, sectorale als bijzondere voorwaarden) integraal na te leven. De concessiehouder ziet er ook 
op toe dat onderaannemers die voor hem activiteiten organiseren zich aan de voorwaarden houden.  

In elk geval zal het uitbreiden van de vergunde en gemelde activiteiten cfr. VLAREM (zie 
indelingsrubrieken) moeten gepaard gaan met voorafgaande kennisgeving aan het gemeentebestuur 
van Schoten, dat desgevallend de nodige procedures zal opstarten. De concessiehouder dient ook elke 
mogelijke vorm van bodemverontreiniging te vermijden, en zich derhalve te richten tot de terzake 
relevante bepalingen van VLAREM en VLAREBO.   

De concessiehouder installeert ook een degelijke vetafscheider die regelmatig wordt gereinigd om 
verstopping van het intern rioleringsstelsel te voorkomen. Een vetafscheider mag desgevallend worden 
vervangen door een kleine vetafscheider onder elk aanrecht waarin vethoudend afwaswater of 
kookvocht terecht komt.  

De concessiehouder zorgt voor een eigen gescheiden afvalinzameling en afvoer via een erkende firma.  

De concessiehouder kan zijn activiteiten uitoefenen in een gemeentelijk gebouw. De gemeente 
Schoten nam het streven naar een klimaatneutrale organisatie als prioritaire beleidsdoelstelling in de 
meerjarenplanning op. Van de gebruikers van gemeentelijke gebouwen wordt hiervoor ook de nodige 
aandacht voor water- en energiebesparing gevraagd. De concessiehouder engageert zich actief in deze 
energie- en milieupolitiek. De concessiehouder geeft maandelijks in het kader van de 
energieboekhouding de meterstanden in de voorziene webapplicatie in en houdt bij aankopen van 
elektrische toestellen rekening met het energielabel.   

De concessiehouder koopt in de mate van het mogelijke ecologisch verantwoorde  
schoonmaakmiddelen aan, net zoals de gemeente Schoten elders in het gebouw gebruikt. Het gebruik 
van javel (-houdende producten) is niet toegelaten. Hij kan de lastenboeken van de gemeente 
dienaangaande ter info opvragen.  

Artikel 12.  

De concessieverlener bevestigt dat hij de concessiehouder in kennis heeft gesteld van de inhoud van 
het bodemattest inzake het perceel kadastraal gekend als afdeling 11443 SCHOTEN 3 AFD - sectie C 
- nummer 0344/00_000.  

Een kopie van het bodemattest wordt als bijlage aan deze concessieovereenkomst gehecht en zal er 
integraal deel van uitmaken.  



Nutsvoorzieningen  

Artikel 13.  

De kosten voor verbruik van water, gas, elektriciteit en verwarming van zowel Foyer De Kelder als 
van het woongedeelte worden forfaitair bepaald op 300 euro per maand en zijn volledig ten laste van 
de concessiehouder.  

Leveringsvoorwaarden dranken en versnaperingen  

Artikel 14.  

§1.  De concessiehouder verbindt zich ertoe om een aantal fair-trade producten op te nemen in zijn 
aanbod.  

§2.  De tarieven van dranken en versnaperingen en elke verhoging nadien worden ter goedkeuring 
voorgelegd aan de concessieverlener.  

De prijzen moeten op goed zichtbare plaatsen uitgehangen worden. De prijzen moeten dienst en btw 
inbegrepen vermeld zijn. De prijslijsten dienen deze vermelding te dragen.  

§3.  De concessiehouder kan op eigen risico alle versnaperingen verkopen, in zoverre dit wettelijk 
toegestaan is zonder uitgeruste keuken of gediplomeerde kok.  

§4.  Het is de concessiehouder niet toegelaten om consumpties aan te bieden buiten de concessie, 
tenzij na expliciete voorafgaande goedkeuring door de concessieverlener en onder de door 
concessieverlener te stellen voorwaarden.  

§5. De concessiehouder verkrijgt het exclusief recht tot het verzorgen van alle leveringen van dranken 
voor de recepties of andere feestelijkheden die in het Kasteel van Schoten plaatsvinden, met 
uitzondering van de feestelijkheden georganiseerd door de gemeente Schoten, Hello ! Schoten en de 
vzw Cultuurcentrum Schoten. Dit exclusief recht geldt ook voor alle drankleveringen aan verenigingen 
die in het Kasteel van Schoten vergaderen of activiteiten houden.  

Bestemming, openingsdagen en -uren, inrichting, bijzondere voorwaarden  

Artikel 15.   

§ 1. De ruimten worden in concessie verleend om er de aangegeven inrichting in te exploiteren. Deze 
ruimten blijven uitsluitend bestemd voor uitbating in functie van het gemeentelijk Cultuurcentrum 
Schoten.  

De concessiehouder kan in de in concessie gegeven ruimte culturele of aanverwante activiteiten 
organiseren na overleg met de directie van het gemeentelijk Cultuurcentrum en na goedkeuring door 
het opdrachtgevende bestuur.  

Op straffe van verbreking van de concessie mag de concessiehouder deze bestemming niet veranderen.  

§ 2. De concessiehouder is ertoe gehouden bij alle activiteiten in het Kasteel van Schoten de Foyer – 
Cafetaria De Kelder, tenminste één uur voor de aanvang van de activiteit tot één uur na de afloop van 
de activiteit open te houden.  

De verplichte openingsdagen en -uren zijn: maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag, zaterdag en zondag, 
telkens van 12 uur tot 23 uur.  

De wekelijkse sluitingsdag wordt vastgesteld op woensdag. Elke wijziging van openingsuren dient 
ruim vooraf overlegd te worden met de concessieverlener en dient door de  concessiehouder op 
duidelijke wijze gecommuniceerd te worden aan het publiek.   



Overige sluitingsdagen en vakantieperiodes dienen vooraf ter goedkeuring voorgelegd te worden aan 
de concessieverlener, die op gemotiveerde basis kan weigeren.  

§ 3. De concessiehouder staat volledig en op eigen kosten in voor de plaatsing en inwerkingstelling 
van de tooginrichting (tapinstallatie, spoelbakken, koelkasten, keukentoestellen en aanhorigheden).    

§ 4. Het is de concessiehouder verboden in en aan het in concessie gegeven gebouw en lokalen 
uithangborden, opschriften of reclame aan te brengen of te laten aanbrengen of er enig voorwerp, 
verlichtingstoestel of tent te hangen of te plaatsen, zonder schriftelijke en voorafgaande toelating van 
de concessieverlener, die zich het recht voorbehoudt het karakter, de stijl en de grootte, die deze 
voorwerpen mogen hebben, aan te duiden, alsook de plaats waar ze mogen worden aangebracht.  

De concessiehouder ziet er op toe dat er geen politiek gerichte aanplakbrieven worden aangebracht in 
de in concessie gegeven publieke lokalen.   

§ 5. De concessiehouder zal er over waken dat de muziek, uitgezonden in het in concessie gegeven 
goed, niet storend werkt en houdt in de mate van het mogelijke rekening met het verzoek van de 
concessieverlener of zijn afgevaardigde om deze muziek aan te passen aan de programmatie van het 
gemeentelijke Cultuurcentrum van Schoten.  De concessiehouder staat in voor de strikte toepassing 
van de wetgeving inzake SABAM, billijke vergoeding e.a.   

§ 6. De concessiehouder ziet toe op de strikte naleving van de vigerende wetgeving inzake het 
rookverbod in de Foyer – Cafetaria De Kelder.  

§ 7. De concessiehouder moet de wettelijke voorschriften op het taalgebruik naleven.  

Conciërgetaken  

Artikel 16.  

De concessiehouder is ertoe gehouden de hiernavolgende conciërgetaken in het Kasteel van Schoten 
uit te voeren in functie van de daar geplande activiteiten:  

o volledig sleutelbeheer (buitendeuren en alle binnendeuren) met openen en sluiten van alle  
lokalen in functie van de activiteiten, inclusief het openen vanaf zonsopgang en het sluiten na 
zonsondergang van het toiletgebouw in het gemeentelijk park Kasteeldreef  

o dagelijks toezicht op het rationeel gebruik van verwarming, verlichting en op het sluiten van 
buitendeuren en vensters  

o degelijk onderhoud van de hal en trap tijdens het weekend  

o meldingsplicht aan de lokale politie of brandweer indien er een tussenkomst is vereist  

o permanent en degelijk onderhoud van de toiletten van de cafetaria  

o het in gereedheid brengen van de zalen tijdens de weekends in functie van de activiteiten in 

het Kasteel van Schoten, als aanvulling op de taak van het technisch personeel van de 

gemeente   

o het ter beschikking stellen van gereserveerd audiovisueel materiaal  

Partijen erkennen uitdrukkelijk dat de in dit artikel beschreven conciërgetaken niet aanzien worden als 
een onafhankelijke en aparte verplichting van de concessiehouder, doch dat deze louter beschouwd 
worden als een verplichting die secundair is aan de uitbating, zonder dat er enige vorm van 
arbeidsovereenkomst tussen de partijen ontstaat.  



Onderhoud -  Herstellingen 

Artikel 17.   

§ 1. De concessiehouder wordt beschouwd als bewaarder van de ruimten specifiek in gebruik voor 
deze concessie (conform artikel 1) en van alle goederen die zich daarin bevinden: hij dient deze als een 
goede huisvader te beheren.  

De concessiehouder verbindt zich ertoe de ter beschikking gestelde ruimten en installaties gedurende 
de duur van de concessie in goede staat te onderhouden. Het betreft ondermeer het steeds proper 
houden van de Foyer – Cafetaria De Kelder, het onderhoud van de elektrische installaties en 
schakelaars (hygiëne en netheid) en het gebruiksklaar houden ervan.  

De sanitaire installaties, deel uitmakend van de concessie, worden permanent onderhouden door de 
concessiehouder. De kosten voor aankoop van onderhoudsmateriaal voor de sanitaire installaties in de 
Foyer – Cafetaria De Kelder zijn ten laste van de concessiehouder.  

§ 2. De concessiehouder zal die herstellingen uitvoeren, die normaal ten laste zijn van de 
concessieverlener, maar werden veroorzaakt door zijn fout of door een persoon voor wie hij 
aansprakelijk / verantwoordelijk is.  

Gedurende de duur van de concessie zal de concessiehouder alle herstellingen en alle 
onderhoudswerkzaamheden m.b.t. de in concessie gegeven ruimten uitvoeren op eigen kosten, 
ongeacht of deze groot of klein zijn en na voorafgaande toelating door het gemeentebestuur, 
uitgezonderd:  

1) alle constructieve gebreken van het gebouw (dak, muren,….)  

2) alle gebreken tengevolge van normale slijtage en de ouderdom van het in concessie gegeven goed.  

De concessiehouder is verplicht de concessieverlener op de hoogte te brengen van elke schade aan de 
geconcedeerde ruimten en van elke noodzakelijke herstelling, en dit binnen de 24 uur na vaststelling.  

De concessieverlener verbindt er zich eveneens toe het uitzicht en de inrichting van de in concessie 
gegeven ruimten niet te veranderen zonder de concessiehouder vooraf te horen.  

De concessieverlener verbindt er zich toe het genot te leveren van de geconcedeerde ruimten die 
beschouwd worden als behorende tot de uitbating, en alle noodzakelijke herstellingen uit te voeren aan 
dak, afvoerbuizen buiten het gebouw,  hoofdleidingen buiten het gebouw of tot aan de teller, sanitaire 
installaties, elektrische installaties, verwarmingsinstallaties, luchtgroepen, enz…  

Aansprakelijkheid – Verzekeringen  

Artikel 18.   

De concessiehouder is verantwoordelijk voor alle schade aan het gebouw of haar inboedel, 
aangebracht door hem zelf of zijn personeel tijdens hun opdracht.  

De concessieverlener draagt geen verantwoordelijkheid in verband met de drankvoorraad aanwezig in 
de in concessie gegeven ruimten (verlies, diefstal, beschadiging, …).  

De concessiehouder is volledig verantwoordelijk ten opzichte van derden voor alle ongevallen en 
schade veroorzaakt door het bezit of het gebruik van de door de concessieverlener toevertrouwde 
goederen.  

De concessiehouder is eveneens burgerlijk aansprakelijk i.v.m. de arbeidsongevallen van zijn 
personeel en inzake de schade en het verhaal van derden, wat betreft de verleende concessie.  



De concessiehouder verklaart af te zien van elk verhaal dat hij krachtens de artikelen 1386 en 1721 van 
het burgerlijk wetboek zou kunnen uitoefenen tegenover de concessieverlener (hij zal deze afstand van 
verhaal tevens doen opnemen in zijn verzekeringspolis).  

Artikel 19.   

De concessiehouder dient zich tegen alle risico’s (o.m. inzake burgerlijke aansprakelijkheid, objectieve 
aansprakelijkheid, brand en ontploffingsgevaar) op voldoende wijze te verzekeren. Het gaat hierbij om 
die zaken die rechtstreeks met de verleende concessie te maken hebben.  

De concessiehouder is verplicht aan de concessieverlener een afschrift van de polissen over te maken 
en op vraag een bewijs van de betaling van de premies voor te leggen. De polissen moeten volgende 
bepaling bevatten: « De verzekeringsmaatschappij verbindt zich ertoe de gemeente Schoten te 
verwittigen indien de premie niet zou betaald worden » en « De polis kan slechts vernietigd worden 
één maand na kennisgeving ervan, bij aangetekend schrijven, door de verzekeringsmaatschappij te 
richten aan de gemeente Schoten».  

De concessiehouder zal de gemeente verwittigen bij elke wijziging van de polisvoorwaarden. 

Wijze uitbating en personeel  

Artikel 20.  

De concessiehouder blijft verantwoordelijk tegenover de concessieverlener voor overtredingen die 
door het personeel begaan worden. Hij kan zich aan deze verantwoordelijkheid niet onttrekken onder 
het voorwendsel dat de overtreding buiten zijn voorkennis of tegen zijn wil werd gepleegd.    
 
Verbod van overdracht en onderhuur van de concessie  
 
Artikel 21.   

Behoudens voorafgaande en schriftelijke toestemming van de concessieverlener blijft elke overdracht 
van de concessie, zelfs gedeeltelijk, verboden. Bij toegestane overdracht wordt uitdrukkelijk bedongen 
dat alle bepalingen van de huidige overeenkomst van kracht moeten blijven. Het is de concessiehouder 
verboden de concessie geheel of gedeeltelijk onder te verhuren.  

Plaatsbeschrijving  

Artikel 22.   

Bij de inwerkingtreding van deze concessieovereenkomst zal een tegensprekelijke plaatsbeschrijving 
worden opgesteld inzake de staat van de verschillende in concessie gegeven ruimten.  

Er wordt ook een inventaris opgemaakt van alle materiaal en de uitrusting die door de 
concessieverlener aan de concessiehouder ter beschikking worden gesteld teneinde de concessie te 
kunnen waarnemen.  

De plaatsbeschrijving en de inventaris worden nadien als bijlage I en J aan deze overeenkomst 
gevoegd en maken er deel van uit.    

Toezicht concessieverlener 

Artikel 23.   

De concessieverlener kan op elk ogenblik gedurende de lopende overeenkomst controle uitoefenen op 
de staat van onderhoud van alle in de plaatsbeschrijving en de inventaris opgenomen ruimten en 
goederen. De concessiehouder dient hiertoe - na afspraak - vrije toegang te waarborgen.  

  



Vroegtijdige beëindiging in onderling overleg  

Artikel 24.   

De concessieovereenkomst kan te allen tijde in onderling overleg beëindigd worden.  
Indien beide partijen in onderling overleg de overeenkomst opzeggen voor het verstrijken van de 
overeengekomen termijn, zullen geen van beide partijen een schadevergoeding verschuldigd zijn.  
 
Verbreking van de overeenkomst  

Artikel 25.  

§ 1. De concessieverlener heeft steeds het recht eenzijdig en zonder dat enige opzeg of 
schadeloosstelling vereist is, deze concessieovereenkomst te verbreken indien het openbaar belang dit 
zou vereisen, of indien de concessiehouder in gebreke zou blijven de voorwaarden van deze concessie 
na te leven.  

Worden in het bijzonder beschouwd als redenen tot verbreking van de overeenkomst:  

1. niet-betaling van verschuldigde bedragen binnen de in de overeenkomst voorziene termijnen  

2. slecht onderhoud van de in concessie gegeven goederen, in geval van grove nalatigheid in de 
uitbating of ingeval van onbekwaamheid om het beroep uit te oefenen  

3. niet-naleving van het uitbatingsconcept dat door de concessiehouder bij aanvang van de 
concessie werd voorgesteld  

4. niet-naleving van de in de huidige overeenkomst gestipuleerde voorwaarden  

5. faillissement van de concessiehouder of onmiskenbare insolvabiliteit van de concessiehouder, 
met alle middelen te bewijzen  

6. veroordeling van de concessiehouder tot een criminele of correctionele straf die de goede  
naam van de uitbating schaadt  

7. indien het algemeen belang wordt geschaad  

8. vaststelling ten laste van de concessiehouder, zijn afgevaardigden of zijn personeel, van feiten  
die in strijd zijn met de goede zeden of die de openbare orde verstoren   

9. overlijden van de concessiehouder.  

Deze opsomming is niet limitatief.  

§ 2. De overeenkomst zal door de concessieverlener voortijdig en van rechtswege kunnen beëindigd 
worden mits betekening per gemotiveerde aangetekende brief, in geval van ernstige tekortkomingen 
aan de contractuele verplichtingen door de concessiehouder.  

Als bewijs van de feiten die aanleiding geven tot het verbreken van de overeenkomst, volstaat de 
vaststelling door de concessieverlener.  

De concessiehouder zal geen enkele vergoeding kunnen eisen voor het beëindigen van de 
overeenkomst door de concessieverlener overeenkomstig de bepalingen van de overeenkomst.  

Alle kosten voortvloeiend uit feiten die de concessiehouder ten laste worden gelegd en die een 
voortijdig einde van de concessie tot gevolg hebben, zullen door de concessiehouder moeten gedragen 
worden.  



Door het feit zelf van het aanvaarden van de overeenkomst machtigt de concessiehouder de 
concessieverlener om in zijn plaats, op zijn kosten en risico te handelen, indien hij nalaat één of meer 
bepalingen van de overeenkomst stipt na te leven.   

Geschillen  

Artikel 26.  

Voor elk geschil met betrekking tot deze overeenkomst zijn uitsluitend de rechtbanken van het 
gerechtelijk arrondissement Antwerpen bevoegd.  

Registratieverplichting  

Artikel 27.   

De kosten en rechten van zegel- en registratie zijn uitsluitend ten laste van de concessiehouder. De 
concessiehouder verbindt zich ertoe een kopie van de geregistreerde overeenkomst over te maken aan 
de concessieverlener.  

  

Bijlagen lastenkohier:  

- bijlage A: inschrijvingsvoorwaarden  

- bijlage B: inschrijvingsformulier  

- bijlage C: concept uitbating  

- bijlage D: concessieovereenkomst   

- bijlage E: bodemattest  

- bijlage F: grondplan  

- bijlage G: samenwerkingsovereenkomst gemeentebestuur/Cultuurcentrum Schoten vzw  

- bijlage H: gebruiksreglement Kasteel van Schoten  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



lastenkohier – bijlage A 

 

INSCHRIJVINGSVOORWAARDEN CONCESSIE FOYER – CAFETARIA DE KELDER  

(artikelen 3,4, 5 en 6 van het lastenkohier) 

 

Beschrijving van de oproep tot kandidaten concessie 

De gemeente Schoten doet een openbare oproep (buiten het toepassingsgebied van de 

Overheidsopdrachtenwetgeving) tot kandidaten voor het verlenen van een concessie tot uitbating van Foyer – 

Cafetaria De Kelder”, gelegen Kasteeldreef 61, kadastraal gekend als 3de afdeling, sectie C, perceelnummer 344 

te 2900 Schoten. 

De duurtijd van de concessie is vastgesteld op 3 jaar met mogelijkheid tot stilzwijgende verlengingen met 

termijnen van telkens 3 jaar. De maximum duurtijd is bepaald op 9 jaar en de concessie neemt een aanvang op   

1 september 2017. 

De vastgestelde concessievergoeding bedraagt 500 euro per maand + 300 euro forfaitaire nutsverbruikskosten. 

Voor alle inlichtingen : Gemeentebestuur Schoten, Verbertstraat 3, 2900 Schoten 

Mevrouw Veerle Anthonis, cultuurfunctionaris-directeur (tel. 03/680.23.47 – 

veerle.anthonis@schoten.be 

Mevrouw Mieke De Potter, afdelingshoofd (tel 03/680.09.75 – fax 03/680.09.97 – 

mieke.depotter@schoten.be 

Mevrouw Martine Stabel, juridisch coördinator (tel 03/680.09.18 – fax 03/680.09.97 – 

martine.stabel@schoten.be 

 

Identiteit kandidaten 

Om geldig in te schrijven voor deze concessie moet de kandidaat de nationaliteit bezitten van een land behorend 

tot de Europese Unie. Indien de kandidaat een rechtspersoon is, dient deze opgericht te zijn naar Europees recht 

en moet de voormelde voorwaarde vervuld zijn in hoofde van de afgevaardigde bestuurder(s) of zaakvoerder van 

deze rechtspersoon. 

 

Toe te voegen documenten bij de inschrijving 

1. De kandidaat dient een uittreksel uit het strafregister Model 1 (artikel 596.1 Sv.) aan te vragen en te 

voegen bij het inschrijvingsformulier (bijlage B lastenkohier). Indien de kandidaat een rechtspersoon is, 

dient de afgevaardigde bestuurder (s) of zaakvoerder het voornoemd uittreksel uit het strafregister aan 

te vragen en toe te voegen aan het inschrijvingsformulier. In ieder geval mag het uittreksel uit het 

strafregister slechts 3 maanden oud zijn. 

2. De kandidaat-rechtspersonen dienen een exemplaar van hun statuten en alle andere documenten met 

betrekking tot de bevoegdheids- en ondertekeningsdelegaties bij te voegen (zie bijlage B lastenkohier). 

3. Bewijzen van beroepsbekwaamheid, referenties m.b.t ervaring in horecasector of referenties van vorige 

werkgevers. 

4. Een gedetailleerd voorstel van uitbatingsconcept overeenkomstig de criteria vermeld in bijlage C van 

het lastenkohier. 

 

Wijze van inschrijven 

 De kandidatuur moet op straffe van ongeldigheid onder gesloten omslag geadresseerd worden aan het 

college van burgemeester en schepenen, Verbertstraat 3, 2900 Schoten 



- ofwel aangetekend op de post worden besteld ten volle vier kalenderdagen vóór het tijdstip bepaald in 

artikel 4 voor het openen van de biedingen; 

- ofwel afgegeven worden bij de voorzitter van de zitting alvorens hij de zitting opent. 

 Een inschrijving die te laat toekomt wordt slechts in aanmerking genomen voor zover: 

- de gemeente aan de inschrijvers nog geen kennis heeft gegeven van haar beslissing 

- de inschrijving ten laatste vier kalenderdagen vóór de datum van de openingszitting bij de post als 

aangetekende zending is afgegeven. 

 De gesloten omslag moet volgende vermeldingen bevatten: 

- “concessie uitbating Foyer - Cafetaria De Kelder Kasteeldreef 61” 

- “gesloten inschrijving”. 

 De inschrijving moet gebeuren volgens het model van inschrijvingsformulier (bijlage B lastenkohier) dat 

aan het lastenkohier gehecht wordt, voorzien van alle vereiste documenten eventueel aangevuld met de 

bijlagen die de inschrijver nuttig acht en na datering voor akkoord ondertekend met vermelding van de 

naam. 

 Inschrijvingen die niet op de voorgeschreven wijze worden ingediend, worden als niet-ontvankelijk 

beschouwd. 

 Taalgebruik: de inschrijving en alle aanvullende documenten dienen in het Nederlands te worden opgesteld.  

Alle mondelinge en schriftelijke correspondentie tussen de inschrijvers en de gemeente zal in het 

Nederlands worden gevoerd. 

 Het openen van de omslagen heeft plaats op het adres Verbertstraat 3, 2900 Schoten in de blauwe zaal (1e 

verdieping gemeentehuis) op 15 mei 2017 om 10 uur. De inschrijvingen zullen in openbare zitting worden 

geopend en enkel de naam van de inschrijvers zal worden voorgelezen. De inschrijvers hebben het recht 

hierbij aanwezig te zijn. 



lastenkohier - bijlage B  

 

 

INSCHRIJVINGSFORMULIER  

    Concessie uitbating Foyer – Cafetaria De Kelder 

 

1.Natuurlijk persoon 

Ondergetekende (n) (naam en voornaam): 

Hoedanigheid of beroep: 

Nationaliteit: 

Woonplaats (volledig adres): 

 

Telefoon/GSM-nummer: 

Fax: 

E-mailadres: 

Contactpersoon: 

 

Ofwel (1) 

 

2.Rechtspersoon 

De vennootschap (benaming, rechtsvorm): 

Nationaliteit: 

met zetel te (volledig adres): 

 

Telefoon: 

Fax: 

E-mailadres: 

Contactpersoon: 

 

vertegenwoordigd door de ondergetekende(n): 

(De gemachtigden voegen bij hun inschrijving 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 nummer van de bijlage van het “Belgisch Staatsblad” waarin hun 
bevoegdheden zijn bekendgemaakt) 

 

Ofwel (1) 

 



3.Tijdelijke vereniging 

De ondergetekenden die zich tijdelijk hebben verenigd voor deze aanneming (naam, voornaam, 
hoedanigheid, nationaliteit, voorlopige zetel): 

 

stelt zich kandidaat voor de concessie “uitbating Foyer – Cafetaria De Kelder” gelegen Kasteeldreef 
61, kadastraal gekend als 3de afdeling, sectie C, perceelnummer 344 te 2900 Schoten. die zal 
aanvangen vanaf 1 september 2017 voor een periode van 3 jaar, met mogelijkheid tot stilzwijgende 
verlengingen met termijnen van telkens 3 jaar tot een maximum duurtijd van 9 jaar. 

 

4.Algemene inlichtingen  

Inschrijvingsnummer bij de RSZ: 

Ondernemingsnummer (alleen in België): 

 

5.Betalingen 

De kandidaat verklaart zich akkoord met de vastgestelde maandelijkse concessievergoeding van 500 
euro (jaarlijks indexeerbaar) en de kosten van het nutsverbruik die forfaitair bepaald worden op 300 
euro per maand. 

 

6.De ondergetekende kandidaat verklaart hierbij: 

 de opgelegde concessievoorwaarden volgens het lastenkohier zoals vastgelegd in de 
gemeenteraadszitting van 30 maart 2017 te aanvaarden; 

 te weten dat het college van burgemeester en schepenen na het beoordelen van de inschrijvingen 
steeds de mogelijkheid heeft, om uitzonderlijk en op grond van een gemotiveerd advies, conform 
de artikelen 4, 5 en 6 van het lastenkohier niet in te gaan op deze kandidatuur of de procedure te 
hernemen. 

 

7. De ondergetekende kandidaat verklaart hierbij op erewoord dat hij: 

 niet veroordeeld is geweest voor deelname aan een criminele organisatie, omkoping, fraude of 
het witwassen van geld 

 niet in staat van faillissement of vereffening verkeert 

 geen aangifte van faillissement heeft gedaan of geen procedure van vereffening of 
gerechtelijke reorganisatie aanhangig is tegen hem 

 niet veroordeeld is geweest voor een misdrijf dat de professionele integriteit aantast 

 bij zijn beroepsuitoefening geen ernstige fout heeft begaan 

 in orde is met zijn beroepsmatige fiscale verplichtingen 

 in orde is met de betaling van de sociale zekerheidsbijdragen 

 in orde is met de betaling van de belastingen 

 zich niet schuldig heeft gemaakt aan valse verklaringen bij het verstrekken van deze 
inlichtingen. 



 

 

Voor akkoord, 

Gedaan te……………………………………………………………………………………………….. 

Op ………………………………………………………………………………………………………. 

De kandidaat, 

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

 

 

Handtekening 

 

 

 

 

 

 

Aantal bijlagen : 

Inventaris van de bijlagen : 



lastenkohier – bijlage C  

  

CONCEPT UITBATING FOYER  - CAFETARIA DE KELDER  

Uw dossier moet onder meer de volgende informatie bevatten:  

o  voorgestelde uitbatingsconcept:  

1. de voorgestelde maatregelen voor een vlotte en kwaliteitsvolle bediening van het 
publiek (personeelsbezetting, service, suggesties,…)  

2. de voorgestelde maatregelen voor een goed sleutelbeheer  

3. doelpubliek dat u voor ogen heeft (ook buiten de gebruikelijke activiteiten in het 
Kasteel). M.a.w. welke mensen wil u zelf aantrekken? Hoe gaat u dit doen?  

4. voorleggen van een businessplan  

5. uitwerken van een voorstel voor de vernissage van een vereniging die tentoonstelt in 
het Kasteel. De vereniging verwacht ongeveer 100 bezoekers  

6. het voorgestelde gamma aan versnaperingen en dranken met vermelding van de prijs  

7. ervaring in de horecasector  

o  geleverde bewijzen van beroepsbekwaamheid, referenties m.b.t. ervaring in de horecasector 

of referenties van vorige werkgevers.          
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CONCESSIEOVEREENKOMST 

Concessieverlening met vaststelling van de voorwaarden voor de uitbating van Foyer - Cafetaria 
De Kelder, Kasteeldreef 61 te 2900 Schoten 

deel uitmakend  van het privaat domein van de gemeente Schoten. 

 

Tussen: 

enerzijds, de gemeente Schoten, vertegenwoordigd door de heer Maarten De Veuster, burgemeester en 
de heer Rony Lejaeghere, gemeentesecretaris wnd., 

hierna de concessieverlener genoemd, 

en 

anderzijds, …………………. 

hierna de concessiehouders genoemd, 

is overeengekomen wat volgt: 

 

Onderwerp 

Artikel 1.  

§ 1. De gemeente Schoten verleent via oproep tot mededinging met gesloten inschrijvingen het recht 
tot het in concessie bekomen van de uitbating Foyer-Cafetaria De Kelder, gelegen Kasteeldreef 61, 
kadastraal gekend als 3de afdeling, sectie C, perceelnummer 344 te Schoten. 

Beide partijen verklaren uitdrukkelijk dat deze overeenkomst noch een handelshuurovereenkomst, 
noch een huurovereenkomst of een overeenkomst voor de vestiging van enig ander zakelijk recht 
betreft en de daarop betreffende specifieke wetgeving dus niet van toepassing is. 

Het in concessie gegeven gebouw met aanhorigheden wordt ter beschikking gesteld in de staat waarin 
het zich bevindt en omvat de volgende ruimten: 

- ruimte A: Foyer - Cafetaria De Kelder (verdieping -1) 

- ruimte B: woongedeelte 

-  indien gewenst kan ook de ruimte C : beheerradzaal en bergruimte (gelijkvloers) in de 
concessie begrepen zijn 

De in concessie gegeven ruimten zijn terug te vinden op het grondplan (bijlage F), dat aan de 
concessieovereenkomst zal worden gehecht om er integrerend deel van uit te maken. 

§ 2. De concessiehouder verricht deze concessie op zelfstandige wijze, maar in functie van het 
gemeentelijk Cultuurcentrum Schoten en ter realisatie van haar doelstelling. De concessiehouder 
neemt met het oog hierop kennis van de samenwerkingsovereenkomst 
gemeentebestuur/Cultuurcentrum Schoten vzw (bijlage G) en van het gebruiksreglement Kasteel van 
Schoten (bijlage H), gevoegd als bijlagen aan deze overeenkomst. 

Woongedeelte  

Artikel 2. 

Het woongedeelte (appartement) behoort tot de concessie. Deze ruimte kan door de concessiehouder 
vrij worden gebruikt als woonst. Er is geen woonstverplichting. 
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De concessiehouder kan op geen enkel ogenblik de toepassing inroepen van de woninghuurwet en 
later wijzigingen. 

Het is de concessiehouder verboden om zijn rechten met betrekking tot het woongedeelte  
overeenkomstig huidige concessie geheel of gedeeltelijk over te dragen of onder te verhuren aan gelijk 
welke derden. 

De concessiehouder verbindt zich ertoe, bij de beëindiging van deze overeenkomst, de hem 
toevertrouwde uitbatingsruimten en woongelegenheid onmiddellijk te verlaten in de staat waarin hij 
deze ontvangen heeft. (zie artikel 22 betreffende de tegensprekelijke plaatsbeschrijving en inventaris). 

Duurtijd concessie – Beëindiging concessie 

Artikel 3.  

§ 1. De duurtijd van de concessie bedraagt 3 jaar met mogelijkheid tot stilzwijgende verlengingen met 
termijnen van telkens 3 jaar. De maximum duurtijd is bepaald op 9 jaar. De concessie neemt een 
aanvang op 1 september 2017. 

Na de maximum duurtijd van 9 jaar kan de concessieovereenkomst niet stilzwijgend verlengd worden. 

De concessiehouder dient het voornemen tot verlenging minstens zes maanden vóór de vervaldag bij 
middel van een aangetekende brief aan de concessieverlener kenbaar te maken, bij gebreke waarvan 
van rechtswege een einde komt aan de concessie. Een eventuele verlenging zal geschieden aan de 
voorwaarden die dan zullen worden vastgesteld. 

§ 2. De concessiehouder moet drie maanden vóór het einde van deze overeenkomst toelaten dat ter 
zake berichten opgehangen worden in de vergunde ruimten en dat deze bezichtigd worden door 
kandidaat-concessiehouders op dagen en uren door het college van burgemeester en schepenen vast te 
stellen, rekening houdend met de normale openingsuren van de inrichting. 

§ 3. Bij het einde van deze overeenkomst, om welke redenen dan ook, verbindt de concessiehouder 
zich ertoe om alle terbeschikkinggestelde ruimten vrij te maken van alle hem toebehorende 
voorwerpen. Dit houdt in dat hij de ruimte moet achterlaten in eenzelfde toestand zoals omschreven in 
de tegensprekelijke plaatsbeschrijving die werd opgemaakt bij de inwerkingtreding van de concessie. 
Mits een voorafgaande instemming van de concessieverlener kan hiervan worden afgeweken. 
Uitgevoerde aanpassingswerken blijven in eigendom van de concessieverlener. 

Bij het einde van deze overeenkomst, om welke redenen dan ook, kan de concessiehouder geen enkel 
recht laten gelden op enige vergoeding en dit noch van de concessieverlener, noch van een nieuwe 
concessiehouder. 

De concessieverlener behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor steeds gelijkaardige of andere 
inrichtingen in de omgeving of elders tot stand te brengen of in concessie te geven, zonder dat de 
concessiehouder enig bezwaar kan doen gelden of aanspraak kan maken op enige vergoeding, 
vermindering van de concessievergoeding of verbreking van de concessie. 

Concessievergoeding 

Artikel 4.  

De maandelijkse concessievergoeding wordt vastgesteld op 500 euro. 

De betaling zal gebeuren door storting op rekening IBAN BE37 0961 1222 0028 van het 
gemeentebestuur van Schoten bij Belfius en een eerste maal op de dag dat de desbetreffende 
concessieperiode een aanvang neemt. 

Bij laattijdige betaling wordt van rechtswege, en zonder dat een ingebrekestelling noodzakelijk is, het 
verschuldigde bedrag vermeerderd met de op dat ogenblik toepasselijke wettelijke intrest. 
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De concessiehouder verbindt zich ertoe deze betaling te verrichten via een permanente bankopdracht 
telkens de eerste werkdag van de maand. 

De vergoeding wordt éénmaal per jaar aangepast, op de verjaardag van de inwerkingtreding van de 
concessieovereenkomst, volgens de wettelijke formule: 

basisvergoeding x nieuw indexcijfer = nieuwe vergoeding. 

            aanvangsindexcijfer 

Het aanvangsindexcijfer is het indexcijfer van de gezondheidsindex van de maand vóór de aanvang 
van de concessie. 

Het nieuwe indexcijfer is het indexcijfer van de gezondheidsindex van de maand vóór de maand van 
de aanpassing van de vergoeding. De nieuwe vergoeding kan nooit lager zijn dan de basisvergoeding. 

Waarborg 

Artikel 5.  

Tot waarborg van de stipte naleving van zijn verplichtingen zal de concessiehouder, onmiddellijk na 
het ondertekenen van deze concessieovereenkomst, een waarborg stellen, die bestaat in een som geld, 
gelijk aan drie maanden concessievergoeding. 

De waarborg moet bij een financiële instelling op een geïndividualiseerde rekening op naam van de 
concessiehouder worden geplaatst. De intrest wordt gekapitaliseerd en de concessieverlener verkrijgt 
een voorrecht op het actief van de rekening voor elke schuldvordering voortvloeiend uit de gehele of 
gedeeltelijke niet-nakoming door de concessiehouder van zijn verplichtingen. 

De waarborg zal worden vrijgegeven bij het einde van de concessie, voor zover de concessiehouder 
aan al zijn verplichtingen zal hebben voldaan. 

Over de waarborgrekening, zowel wat de hoofdsom als de interesten betreft, mag niet worden beschikt 
ten bate van de ene of de andere partij, dan op voorlegging van een schriftelijk akkoord opgemaakt ten 
vroegste na beëindiging van de concessieovereenkomst, of van een afschrift van een gerechtelijke 
beslissing. 

Ingeval tijdens de duur van de concessieovereenkomst de door de concessiehouder verstrekte 
waarborg door de concessieverlener dient aangesproken te worden en geheel of gedeeltelijk wordt 
gebruikt, zal de concessiehouder uiterlijk binnen de maand, tot het in de eerste alinea van dit artikel 
vastgestelde bedrag van de borg, de waarborg moeten hernieuwen of aanvullen. 

De concessieverlener is in geen enkel geval intresten op deze waarborg aan de concessiehouder 
verschuldigd. 

Belastingen en taksen, exploitatievereisten, milieureglementering, bodemattest 

Artikel 6.  

Alle en gelijk welke, huidige en toekomstige belastingen en taksen (met uitzondering van de 
onroerende voorheffing), die door de staat, het gewest, de provincie, de gemeente of eventueel andere 
autoriteiten en instellingen geheven worden of zullen worden met betrekking tot de in concessie 
gegeven ruimten, hun bezetting of de activiteiten die er door de concessiehouder worden uitgeoefend, 
zijn ten laste van de concessiehouder.  

De concessiehouder wordt verondersteld, vóór de concessieverlening alle nuttige inlichtingen te 
hebben ingewonnen, over het bedrag van de belastingen en taksen. 

De concessiehouder zal aan de bevoegde overheid de vereiste bestuurlijke exploitatietoelatingen 
aanvragen en het bewijs hiervan voorleggen, ten laatste op de dag voorafgaand aan de definitieve 
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openstelling van de concessie. Hieronder worden ondermeer bedoeld de verplichte starterformaliteiten 
voor een zelfstandige en de bewijsstukken waaruit blijkt dat men voldaan heeft aan de 
vestigingsvoorwaarden. De concessiehouder verbindt zich ertoe bij elke controle door hogere 
instanties (bv. het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen) hiervan onmiddellijk 
ten titel van inlichting en opvolging een kopie van de controlerapporten over te maken aan de 
concessieverlener.  

Hij zal uit dien hoofde niet het minste bezwaar kunnen doen gelden tegenover de concessieverlener, 
noch daarin aanleiding vinden om vermindering van de vergoeding of andere voorwaarden aan te 
vragen. 

Artikel 7. 

De concessiehouder is ertoe gehouden zijn inrichting/activiteiten/opslag volledig binnen de krijtlijnen 
van de geldende VLAREM-milieuvergunning uit te baten, en alle milieuvergunningsvoorwaarden 
(algemene, sectorale als bijzondere voorwaarden) integraal na te leven. De concessiehouder ziet er ook 
op toe dat onderaannemers die voor hem activiteiten organiseren zich aan de voorwaarden houden. 

In elk geval zal het uitbreiden van de vergunde en gemelde activiteiten cfr. VLAREM (zie 
indelingsrubrieken) moeten gepaard gaan met voorafgaande kennisgeving aan het gemeentebestuur 
van Schoten, dat desgevallend de nodige procedures zal opstarten. De concessiehouder dient ook elke 
mogelijke vorm van bodemverontreiniging te vermijden, en zich derhalve te richten tot de terzake 
relevante bepalingen van VLAREM en VLAREBO.  

De concessiehouder installeert ook een degelijke vetafscheider die regelmatig wordt gereinigd om 
verstopping van het intern rioleringsstelsel te voorkomen. Een vetafscheider mag desgevallend worden 
vervangen door een kleine vetafscheider onder elk aanrecht waarin vethoudend afwaswater of 
kookvocht terecht komt. 

De concessiehouder zorgt voor een eigen gescheiden afvalinzameling en afvoer via een erkende firma. 

De concessiehouder kan zijn activiteiten uitoefenen in een gemeentelijk gebouw. De gemeente 
Schoten nam het streven naar een klimaatneutrale organisatie als prioritaire beleidsdoelstelling in de 
meerjarenplanning op. Van de gebruikers van gemeentelijke gebouwen wordt hiervoor ook de nodige 
aandacht voor water- en energiebesparing gevraagd. De concessiehouder engageert zich actief in deze 
energie- en milieupolitiek. De concessiehouder geeft maandelijks in het kader van de 
energieboekhouding de meterstanden in de voorziene webapplicatie in en houdt bij aankopen van 
elektrische toestellen rekening met het energielabel.  

De concessiehouder koopt in de mate van het mogelijke ecologisch verantwoorde 
schoonmaakmiddelen aan, net zoals de gemeente Schoten elders in het gebouw gebruikt. Het gebruik 
van javel (-houdende producten) is niet toegelaten. Hij kan de lastenboeken van de gemeente 
dienaangaande ter info opvragen. 

Artikel 8. 

De concessieverlener bevestigt dat hij de concessiehouder in kennis heeft gesteld van de inhoud van 
het bodemattest inzake het perceel kadastraal gekend als afdeling 11443 SCHOTEN 3 AFD - sectie C 
- nummer 0344/00_000. 

Een kopie van het bodemattest wordt als bijlage aan deze concessieovereenkomst gehecht en zal er 
integraal deel van uitmaken. 
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Nutsvoorzieningen 

Artikel 9. 

De kosten voor verbruik van water, gas, elektriciteit en verwarming van zowel Foyer De Kelder als 
van het woongedeelte worden forfaitair bepaald op 300 euro per maand en zijn volledig ten laste van 
de concessiehouder. 

Leveringsvoorwaarden dranken en versnaperingen 

Artikel 10. 

§1.  De concessiehouder verbindt zich ertoe om een aantal fair-trade producten op te nemen in zijn 
aanbod. 

§2.  De tarieven van dranken en versnaperingen en elke verhoging nadien worden ter goedkeuring 
voorgelegd aan de concessieverlener. 

De prijzen moeten op goed zichtbare plaatsen uitgehangen worden. De prijzen moeten dienst en btw 
inbegrepen vermeld zijn. De prijslijsten dienen deze vermelding te dragen. 

§3.  De concessiehouder kan op eigen risico alle versnaperingen verkopen, in zoverre dit wettelijk 
toegestaan is zonder uitgeruste keuken of gediplomeerde kok. 

§4.  Het is de concessiehouder niet toegelaten om consumpties aan te bieden buiten de concessie, 
tenzij na expliciete voorafgaande goedkeuring door de concessieverlener en onder de door 
concessieverlener te stellen voorwaarden. 

§5. De concessiehouder verkrijgt het exclusief recht tot het verzorgen van alle leveringen van dranken 
voor de recepties of andere feestelijkheden die in het Kasteel van Schoten plaatsvinden, met 
uitzondering van de feestelijkheden georganiseerd door de gemeente Schoten, Hello ! Schoten en de 
vzw Cultuurcentrum Schoten. Dit exclusief recht geldt ook voor alle drankleveringen aan verenigingen 
die in het Kasteel van Schoten vergaderen of activiteiten houden. 

Bestemming, openingsdagen en -uren, inrichting, bijzondere voorwaarden 

Artikel 11.  

§ 1. De ruimten worden in concessie verleend om er de aangegeven inrichting in te exploiteren. Deze 
ruimten blijven uitsluitend bestemd voor uitbating in functie van het gemeentelijk Cultuurcentrum 
Schoten. 

De concessiehouder kan in de in concessie gegeven ruimte culturele of aanverwante activiteiten 
organiseren na overleg met de directie van het gemeentelijk Cultuurcentrum en na goedkeuring door 
het opdrachtgevende bestuur. 

Op straffe van verbreking van de concessie mag de concessiehouder deze bestemming niet veranderen. 

§ 2. De concessiehouder is ertoe gehouden bij alle activiteiten in het Kasteel van Schoten de Foyer – 
Cafetaria De Kelder, tenminste één uur voor de aanvang van de activiteit tot één uur na de afloop van 
de activiteit open te houden. 

De verplichte openingsdagen en -uren zijn: maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag, zaterdag en zondag, 
telkens van 12 uur tot 23 uur. 

De wekelijkse sluitingsdag wordt vastgesteld op woensdag. Elke wijziging van openingsuren dient 
ruim vooraf overlegd te worden met de concessieverlener en dient door de  concessiehouder op 
duidelijke wijze gecommuniceerd te worden aan het publiek.  
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Overige sluitingsdagen en vakantieperiodes dienen vooraf ter goedkeuring voorgelegd te worden aan 
de concessieverlener, die op gemotiveerde basis kan weigeren. 

§ 3. De concessiehouder staat volledig en op eigen kosten in voor de plaatsing en inwerkingstelling 
van de tooginrichting (tapinstallatie, spoelbakken, koelkasten, keukentoestellen en aanhorigheden).   

§ 4. Het is de concessiehouder verboden in en aan het in concessie gegeven gebouw en lokalen 
uithangborden, opschriften of reclame aan te brengen of te laten aanbrengen of er enig voorwerp, 
verlichtingstoestel of tent te hangen of te plaatsen, zonder schriftelijke en voorafgaande toelating van 
de concessieverlener, die zich het recht voorbehoudt het karakter, de stijl en de grootte, die deze 
voorwerpen mogen hebben, aan te duiden, alsook de plaats waar ze mogen worden aangebracht. 

De concessiehouder ziet er op toe dat er geen politiek gerichte aanplakbrieven worden aangebracht in 
de in concessie gegeven publieke lokalen.  

§ 5. De concessiehouder zal er over waken dat de muziek, uitgezonden in het in concessie gegeven 
goed, niet storend werkt en houdt in de mate van het mogelijke rekening met het verzoek van de 
concessieverlener of zijn afgevaardigde om deze muziek aan te passen aan de programmatie van het 
gemeentelijke Cultuurcentrum van Schoten.  De concessiehouder staat in voor de strikte toepassing 
van de wetgeving inzake SABAM, billijke vergoeding e.a.  

§ 6. De concessiehouder ziet toe op de strikte naleving van de vigerende wetgeving inzake het 
rookverbod in de Foyer – Cafetaria De Kelder. 

§ 7. De concessiehouder moet de wettelijke voorschriften op het taalgebruik naleven. 

Conciërgetaken 

Artikel 12. 

De concessiehouder is ertoe gehouden de hiernavolgende conciërgetaken in het Kasteel van Schoten 
uit te voeren in functie van de daar geplande activiteiten: 

o volledig sleutelbeheer (buitendeuren en alle binnendeuren) met openen en sluiten van alle 
lokalen in functie van de activiteiten, inclusief het openen vanaf zonsopgang en het sluiten na 
zonsondergang van het toiletgebouw in het gemeentelijk park Kasteeldreef 

o dagelijks toezicht op het rationeel gebruik van verwarming, verlichting en op het sluiten van 
buitendeuren en vensters 

o degelijk onderhoud van de hal en trap tijdens het weekend 

o meldingsplicht aan de lokale politie of brandweer indien er een tussenkomst is vereist 

o permanent en degelijk onderhoud van de toiletten van de cafetaria 

o het in gereedheid brengen van de zalen tijdens de weekends in functie van de activiteiten in 
het Kasteel van Schoten, als aanvulling op de taak van het technisch personeel van de 
gemeente  

o het ter beschikking stellen van gereserveerd audiovisueel materiaal 

Partijen erkennen uitdrukkelijk dat de in dit artikel beschreven conciërgetaken niet aanzien worden als 
een onafhankelijke en aparte verplichting van de concessiehouder, doch dat deze louter beschouwd 
worden als een verplichting die secundair is aan de uitbating, zonder dat er enige vorm van 
arbeidsovereenkomst tussen de partijen ontstaat. 
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Onderhoud -  Herstellingen 

Artikel. 13.  

§ 1. De concessiehouder wordt beschouwd als bewaarder van de ruimten specifiek in gebruik voor 
deze concessie (conform artikel 1) en van alle goederen die zich daarin bevinden: hij dient deze als een 
goede huisvader te beheren. 

De concessiehouder verbindt zich ertoe de ter beschikking gestelde ruimten en installaties gedurende 
de duur van de concessie in goede staat te onderhouden. Het betreft ondermeer het steeds proper 
houden van de Foyer – Cafetaria De Kelder, het onderhoud van de elektrische installaties en 
schakelaars (hygiëne en netheid) en het gebruiksklaar houden ervan. 

De sanitaire installaties, deel uitmakend van de concessie, worden permanent onderhouden door de 
concessiehouder. De kosten voor aankoop van onderhoudsmateriaal voor de sanitaire installaties in de 
Foyer – Cafetaria De Kelder zijn ten laste van de concessiehouder. 

§ 2. De concessiehouder zal die herstellingen uitvoeren, die normaal ten laste zijn van de 
concessieverlener, maar werden veroorzaakt door zijn fout of door een persoon voor wie hij 
aansprakelijk / verantwoordelijk is. 

Gedurende de duur van de concessie zal de concessiehouder alle herstellingen en alle 
onderhoudswerkzaamheden m.b.t. de in concessie gegeven ruimten uitvoeren op eigen kosten, 
ongeacht of deze groot of klein zijn en na voorafgaande toelating door het gemeentebestuur, 
uitgezonderd: 

1) alle constructieve gebreken van het gebouw (dak, muren,….) 

2) alle gebreken tengevolge van normale slijtage en de ouderdom van het in concessie gegeven goed. 

De concessiehouder is verplicht de concessieverlener op de hoogte te brengen van elke schade aan de 
geconcedeerde ruimten en van elke noodzakelijke herstelling, en dit binnen de 24 uur na vaststelling. 

De concessieverlener verbindt er zich eveneens toe het uitzicht en de inrichting van de in concessie 
gegeven ruimten niet te veranderen zonder de concessiehouder vooraf te horen. 

De concessieverlener verbindt er zich toe het genot te leveren van de geconcedeerde ruimten die 
beschouwd worden als behorende tot de uitbating, en alle noodzakelijke herstellingen uit te voeren aan 
dak, afvoerbuizen buiten het gebouw,  hoofdleidingen buiten het gebouw of tot aan de teller, sanitaire 
installaties, elektrische installaties, verwarmingsinstallaties, luchtgroepen, enz… 

Aansprakelijkheid – Verzekeringen 

Artikel 14.  

De concessiehouder is verantwoordelijk voor alle schade aan het gebouw of haar inboedel, 
aangebracht door hem zelf of zijn personeel tijdens hun opdracht. 

De concessieverlener draagt geen verantwoordelijkheid in verband met de drankvoorraad aanwezig in 
de in concessie gegeven ruimten (verlies, diefstal, beschadiging, …). 

De concessiehouder is volledig verantwoordelijk ten opzichte van derden voor alle ongevallen en 
schade veroorzaakt door het bezit of het gebruik van de door de concessieverlener toevertrouwde 
goederen. 

De concessiehouder is eveneens burgerlijk aansprakelijk i.v.m. de arbeidsongevallen van zijn 
personeel en inzake de schade en het verhaal van derden, wat betreft de verleende concessie. 
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De concessiehouder verklaart af te zien van elk verhaal dat hij krachtens de artikelen 1386 en 1721 
van het burgerlijk wetboek zou kunnen uitoefenen tegenover de concessieverlener (hij zal deze afstand 
van verhaal tevens doen opnemen in zijn verzekeringspolis). 

Artikel 15.  

De concessiehouder dient zich tegen alle risico’s (o.m. inzake burgerlijke aansprakelijkheid, 
objectieve aansprakelijkheid, brand en ontploffingsgevaar) op voldoende wijze te verzekeren. Het gaat 
hierbij om die zaken die rechtstreeks met de verleende concessie te maken hebben. 

De concessiehouder is verplicht aan de concessieverlener een afschrift van de polissen over te maken 
en op vraag een bewijs van de betaling van de premies voor te leggen. De polissen moeten volgende 
bepaling bevatten: « De verzekeringsmaatschappij verbindt zich ertoe de gemeente Schoten te 
verwittigen indien de premie niet zou betaald worden » en « De polis kan slechts vernietigd worden 
één maand na kennisgeving ervan, bij aangetekend schrijven, door de verzekeringsmaatschappij te 
richten aan de gemeente Schoten». 

De concessiehouder zal de gemeente verwittigen bij elke wijziging van de polisvoorwaarden. 

Wijze uitbating en personeel 

Artikel 16. 

De concessiehouder blijft verantwoordelijk tegenover de concessieverlener voor overtredingen die 
door het personeel begaan worden. Hij kan zich aan deze verantwoordelijkheid niet onttrekken onder 
het voorwendsel dat de overtreding buiten zijn voorkennis of tegen zijn wil werd gepleegd.  

Verbod van overdracht en onderhuur van de concessie 

Artikel 17.  

Behoudens voorafgaande en schriftelijke toestemming van de concessieverlener blijft elke overdracht 
van de concessie, zelfs gedeeltelijk, verboden. Bij toegestane overdracht wordt uitdrukkelijk bedongen 
dat alle bepalingen van de huidige overeenkomst van kracht moeten blijven. Het is de concessiehouder 
verboden de concessie geheel of gedeeltelijk onder te verhuren. 

Plaatsbeschrijving 

Artikel 18.  

Bij de inwerkingtreding van deze concessieovereenkomst zal een tegensprekelijke plaatsbeschrijving 
worden opgesteld inzake de staat van de verschillende in concessie gegeven ruimten. 

Er wordt ook een inventaris opgemaakt van alle materiaal en de uitrusting die door de 
concessieverlener aan de concessiehouder ter beschikking worden gesteld teneinde de concessie te 
kunnen waarnemen. 

De plaatsbeschrijving en de inventaris worden nadien als bijlage 6 en 7 aan deze overeenkomst 
gevoegd en maken er deel van uit.  

Toezicht concessieverlener 

Artikel 19.  

De concessieverlener kan op elk ogenblik gedurende de lopende overeenkomst controle uitoefenen op 
de staat van onderhoud van alle in de plaatsbeschrijving en de inventaris opgenomen ruimten en 
goederen. De concessiehouder dient hiertoe - na afspraak - vrije toegang te waarborgen. 
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Vroegtijdige beëindiging in onderling overleg 

Artikel 20.  

De concessieovereenkomst kan te allen tijde in onderling overleg beëindigd worden. 

Indien beide partijen in onderling overleg de overeenkomst opzeggen voor het verstrijken van de 
overeengekomen termijn, zullen geen van beide partijen een schadevergoeding verschuldigd zijn. 

Verbreking van de overeenkomst 

Artikel 21. 

§ 1. De concessieverlener heeft steeds het recht eenzijdig en zonder dat enige opzeg of 
schadeloosstelling vereist is, deze concessieovereenkomst te verbreken indien het openbaar belang dit 
zou vereisen, of indien de concessiehouder in gebreke zou blijven de voorwaarden van deze concessie 
na te leven. 

Worden in het bijzonder beschouwd als redenen tot verbreking van de overeenkomst: 

1. niet-betaling van verschuldigde bedragen binnen de in de overeenkomst voorziene termijnen 

2. slecht onderhoud van de in concessie gegeven goederen, in geval van grove nalatigheid in de 
uitbating of ingeval van onbekwaamheid om het beroep uit te oefenen 

3. niet-naleving van het uitbatingsconcept dat door de concessiehouder bij aanvang van de 
concessie werd voorgesteld 

4. niet-naleving van de in de huidige overeenkomst gestipuleerde voorwaarden 

5. faillissement van de concessiehouder of onmiskenbare insolvabiliteit van de concessiehouder, 
met alle middelen te bewijzen 

6. veroordeling van de concessiehouder tot een criminele of correctionele straf die de goede 
 naam van de uitbating schaadt 

7. indien het algemeen belang wordt geschaad 

8. vaststelling ten laste van de concessiehouder, zijn afgevaardigden of zijn personeel, van feiten 
 die in strijd zijn met de goede zeden of die de openbare orde verstoren  

9. overlijden van de concessiehouder. 

Deze opsomming is niet limitatief. 

§ 2. De overeenkomst zal door de concessieverlener voortijdig en van rechtswege kunnen beëindigd 
worden mits betekening per gemotiveerde aangetekende brief, in geval van ernstige tekortkomingen 
aan de contractuele verplichtingen door de concessiehouder. 

Als bewijs van de feiten die aanleiding geven tot het verbreken van de overeenkomst, volstaat de 
vaststelling door de concessieverlener. 

De concessiehouder zal geen enkele vergoeding kunnen eisen voor het beëindigen van de 
overeenkomst door de concessieverlener overeenkomstig de bepalingen van de overeenkomst. 

Alle kosten voortvloeiend uit feiten die de concessiehouder ten laste worden gelegd en die een 
voortijdig einde van de concessie tot gevolg hebben, zullen door de concessiehouder moeten gedragen 
worden. 

Door het feit zelf van het aanvaarden van de overeenkomst machtigt de concessiehouder de 
concessieverlener om in zijn plaats, op zijn kosten en risico te handelen, indien hij nalaat één of meer 
bepalingen van de overeenkomst stipt na te leven.  
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Geschillen 

Artikel 22. 

Voor elk geschil met betrekking tot deze overeenkomst zijn uitsluitend de rechtbanken van het 
gerechtelijk arrondissement Antwerpen bevoegd. 

Registratieverplichting 

Artikel 23.  

De kosten en rechten van zegel- en registratie zijn uitsluitend ten laste van de concessiehouder. De 
concessiehouder verbindt zich ertoe een kopie van de geregistreerde overeenkomst over te maken aan 
de concessieverlener. 

 

Huidige concessieovereenkomst met bijlagen werd opgemaakt te Schoten op ……………. in vier 
originele exemplaren. 
 

Elke partij erkent 1 exemplaar ontvangen te hebben. 

Het vierde exemplaar is bestemd voor het ministerie van Financiën, dienst registratie. 

 

De concessieverlener,       De concessiehouder, 

De gemeentesecretaris wnd.  De burgemeester 

 

 

Rony Lejaeghere   Maarten De Veuster   

 

 

 

 

     

 









SAMENWERKINGSOVEREENKOMST   
GEMEENTEBESTUUR/CULTUURCENTRUM SCHOTEN vzw  

  
Tussen:   
  
enerzijds het gemeentebestuur van Schoten, vertegenwoordigd door het college van burgemeester en 
schepenen, voor wie optreden de heer Maarten De Veuster, burgemeester, en mevrouw Nicole 
Verhoeven, gemeentesecretaris, handelend ingevolge de beraadslaging van de gemeenteraad d.d. 22 
mei 2014.  

en   

anderzijds het Cultuurcentrum Schoten vzw, waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 
Schoten, Verbertstraat 3,  vertegenwoordigd door de heer Piet Snels, voorzitter, en mevrouw Veerle 
Anthonis, secretaris, handelend ingevolge de beraadslaging in de Raad van Beheer van de vzw d.d. 20 
mei ’14  
  
wordt, met inachtneming van:  

- De vzw-wetgeving van 27 juni 1921  

- de wet van 16 juli 1973 waarbij de bescherming van de ideologische en filosofische strekkingen 
gewaarborgd wordt (cultuurpactwet);  

- het decreet van 6 juli 2012 betreffende lokaal cultuurbeleid;  

- het Besluit van de Vlaamse regering ter uitvoering van het decreet van 13 juli 2001 houdende 
het stimuleren van een kwalitatief en integraal lokaal cultuurbeleid; (decreet lokaal 
cultuurbeleid);  

- het gemeentedecreet van 15 juli 2005, artikel 247  

- het gemeentelijk meerjarenplan van de lopende legislatuur  

  
overeengekomen dat:  
  
VOORWERP VAN DE OVEREENKOMST   
Deze samenwerkingsovereenkomst regelt de verhoudingen tussen de gemeente Schoten en 
Cultuurcentrum Schoten vzw, de afstemming van het beleid tussen gemeente Schoten en 
Cultuurcentrum Schoten vzw, de nadere omschrijving en afbakening van de opdrachten en 
verantwoordelijkheden van Cultuurcentrum Schoten vzw ten opzichte van de gemeente Schoten en de 
engagementen van de gemeente Schoten ten opzichte van Cultuurcentrum Schoten vzw.   
  
OPDRACHT  
Artikel 1    

§ 1 Cultuurcentrum Schoten vzw is belast met het verwezenlijken van welbepaalde 
beleidsuitvoerende taken van gemeentelijk belang, met name :  

  
a. het realiseren van een breed en eigen cultuurspreidingsaanbod met een lokale en regionale 

uitstraling waarin het kunstgebeuren een prioritaire rol vervult en waar mogelijk  het zorgen 
van aanvulling van de activiteiten als de receptieve sector in gebreke blijft  



b. het sociaal cultureel leven van de gemeente Schoten bevorderen door onder meer – doch niet 
uitsluitend – het stimuleren, faciliteren en ondersteunen van culturele activiteiten met het oog 
op cultuurspreiding, gemeenschapsvorming, cultuurparticipatie en culturele diversiteit  

c. in te zetten op een aangepast aanbod van kunst- en cultuureducatie in samenwerking met 
relevante actoren.  

  
§ 2 Cultuurcentrum Schoten vzw mag alle verrichtingen doen, welke rechtstreeks of onrechtstreeks 
betrekking hebben op haar doel of van aard zijn de verwezenlijking ervan te begunstigen. Het 
Cultuurcentrum Schoten vzw zal in het kader van haar opdrachten de gepaste financiële, materiële en 
organisatorische acties ondernemen. De uitoefening van deze opdracht gebeurt volgens de 
voorwaarden die hierna bepaald worden.   
  
§ 3 Het doel van Cultuurcentrum Schoten vzw mag niet worden gewijzigd zonder uitdrukkelijke 
toelating van de gemeente Schoten.  
  
§ 4 Cultuurcentrum Schoten vzw mag haar opdracht, vervat in onderhavige overeenkomst, in geen 
geval afstaan of overdragen aan derden.   
  
§ 5 Het Cultuurcentrum Schoten vzw voert de in de statuten en in deze samenwerkingsovereenkomst 
omschreven opdrachten autonoom uit. De partijen werken samen met het oog op het verwezenlijken 
van de beleidsdoelstellingen van de gemeente zoals vastgelegd in het strategisch meerjarenplan en met 
aandacht voor de beleidsaccenten van de Vlaamse Beleidsprioriteit aangaande inrichting van een 
cultuurcentrum.   
  
DUUR VAN DE OVEREENKOMST  
  
Artikel 2  

§ 1 De overeenkomst treed in werking op 1 juli 2014 en vervangt de concessieovereenkomst d.d. 28 
maart 2002.  
  
Ze is geldig voor een periode die uiterlijk twaalf maanden na de volledige vernieuwing van de 
gemeenteraad eindigt. Als binnen die periode geen nieuwe samenwerkingsovereenkomst in werking is 
getreden, wordt de bestaande overeenkomst automatische verlengd.  
  
§ 2 Beide partijen kunnen op elk ogenblik de overeenkomst beëindigen door een aangetekend 
schrijven, dat 6 maanden vooraf wordt verstuurd. Bovendien is de gemeenteraad gerechtigd deze 
overeenkomst zonder opzegtermijn te verbreken of zijn financiële tussenkomst op te schorten, indien 
hij ernstige tekortkomingen of zware overtredingen vaststelt tegen de bepalingen van deze 
overeenkomst, of wanneer het algemeen belang dit vereist. De vastgestelde tekortkomingen of 
overtredingen zullen per aangetekend schrijven gemeld worden.  
  
INFRASTRUCTUUR EN MATERIALEN  
  
Artikel 3  

§ 1 De gemeente Schoten geeft aan Cultuurcentrum Schoten vzw de volgende infrastructuur in 
gebruik, zonder dat er sprake kan zijn van eigendomsoverdracht, verpachting of verhuring, met 
het oog op het realiseren van de doelstellingen vermeld in Artikel 1, §1  
  



- Kasteel van Schoten: alle zalen en lokalen van het Kasteel van Schoten, uitgezonderd lokalen 
die voor permanente verhuring aan verenigingen worden ter beschikking gesteld en 
uitgezonderd Foyer De Kelder   

- De Kaekelaar: Feest- en theaterzaal met loges, los- en laadkade, kantoren en artiestenfoyer van 
De Kaekelaar  

- Wijklokalen: Wijklokalen uitgezonderd wanneer deze in het kader van het seniorenbeleid 
opengesteld worden  

- Cogelshof: ontspanningsruimte gelijkvloers, vier polyvalente ruimten, atelier en glazen ruimte 
op de eerste verdieping uitgezonderd wanneer deze op weekdagen overdag in gebruik zijn 
door LDC Cogelshof  

- alle lokalen die aan de culturele infrastructuur worden toegevoegd  
  
Cultuurcentrum Schoten vzw krijgt van de gemeente het recht om data voor te behouden op deze 
locaties  om activiteiten in te richten.  Het Cultuurcentrum Schoten vzw kan de door de gemeente in 
gebruik gegeven infrastructuur ter beschikking stellen aan derden voor zover dit past binnen de 
opdracht en de doelstellingen van het Cultuurcentrum Schoten vzw. Inkomsten hiervan komen toe aan 
de gemeente Schoten. Hiertoe wordt een retributiereglement en gebruiksreglement vastgelegd door de 
gemeente Schoten.  
  
§ 2 Afspraken betreffende onderhoud en herstellingen: de gemeente Schoten staat in voor het 
eigenaaronderhoud. De gemeente staat o.a. in voor volgende kosten:  

- onderhoudskosten aan de infrastructuur en het materiaal  
- investeringen in de infrastructuur en het materiaal  
- onderhoud en keuringen van elektrische installaties  
- onderhoud van verwarmingssystemen  
- energiekosten  

  
§ 3 De gemeente Schoten stelt volgende materialen gratis ter beschikking van Cultuurcentrum Schoten 
vzw, met het oog op het realiseren van de doelstellingen vermeld in Artikel 1, §1:  
  

-  de roerende goederen aanwezig op voornoemde locaties, zoals technische uitrusting, 
theatertechnisch en didactisch-pedagogisch materiaal, meubilair, hardware en software, 
telefonie en alle goederen die dienstig zijn voor het inrichten van de eigen activiteiten.  

  
In uitbreiding van dit artikel betreft het hier ook de lokalen, uitrustingen en meubelen aanwezig in die 
plaatsen die door het gemeentebestuur werden toegewezen - zelfs buiten Cultuurcentrum Schoten vzw 
- om een normale werking mogelijk te maken.  
  
§4. Cultuurcentrum Schoten vzw moet alle materialen van de gemeente Schoten zorgvuldig en 
voorzichtig behandelen op de wijze van een goede huisvader. De materialen die zij zelf verwerft, 
hebben Cultuurcentrum Schoten vzw als standplaats en komen bij het einde van de opdracht toe aan de 
gemeente Schoten.  
De materialen kunnen gebruikt  worden voor andere activiteiten wanneer Cultuurcentrum Schoten vzw 
ze zelf niet benut. Zij mag echter geen andere goederen verwerven dan roerende die onontbeerlijk zijn 
voor de eigen activiteiten. Cultuurcentrum Schoten vzw mag geen enkele wijziging aanbrengen aan de 
lokalen zonder toestemming van het gemeentebestuur. De met toestemming aangebrachte wijzigingen 
blijven eigendom van de gemeente Schoten zonder recht op enige vergoeding.  
  



§ 5 De gemeente Schoten verleent de nodige diensten in functie van de programmering, administratie 
en onthaal, boekhouding, techniek en onderhoud.  Dit met het oog op het optimaal realiseren van de 
doelstellingen van Cultuurcentrum Schoten vzw.    
  
PERSONEEL  
  
Artikel 4  

§ 1 Het gemeentebestuur stelt aan de vzw gekwalificeerd personeel ter beschikking om haar taken 
kwaliteitsvol te kunnen uitoefenen.  
  
§ 2 De gemeenteraad werft hiertoe cultuurfunctionarissen (functionarissen met een organisatorische, 
culturele, educatieve, informatieve en/of andere agogische opdracht) en andere personeelsleden aan. 
Cultuurcentrum Schoten vzw wordt gehoord bij de vaststelling en/of wijziging van de aanwervings- en 
bevorderingsvoorwaarden voor deze personeelsleden. De gemeenteraad staat ook in voor selectie, 
evaluatie en ontslag van het personeel in nauw overleg met de cultuurfunctionaris-directeur, 
ambtshalve secretaris van Cultuurcentrum Schoten vzw.  
  
De gemeente is juridische werkgever van de personeelsleden die ter beschikking gesteld worden van 
het Cultuurcentrum Schoten vzw. Het volledige personeelsstatuut van de gemeente is integraal van 
toepassing. De modaliteiten betreffende werkroosters, verloven en andere afwezigheden kunnen het 
voorwerp uitmaken van afspraken tussen de gemeente en de cultuurfunctionaris-directeur, ambtshalve 
secretaris van Cultuurcentrum Schoten, dit in functie van de specifieke noden van Cultuurcentrum 
Schoten vzw. De gemeente staat in voor de loon- en personeelsadministratie.  
  
§ 3 Cultuurcentrum Schoten vzw kan tijdelijk personeel en vrijwilligers aanwerven. Hiervan draagt de 
vzw de last van wedden, lonen, sociale bijdragen, verzekeringen enzovoort. De vzw kan een 
arbeidsreglement opstellen waarin de rechten en plichten van het personeel worden vastgelegd.  
  
  
WERKING  
  
Artikel 5  

Met inachtneming van de bevoegdheden van het gemeentebestuur en het beslissingsrecht van de 
organen van Cultuurcentrum Schoten vzw, waaraan hij/zij verantwoording verschuldigd is, wordt de 
cultuurfunctionaris-directeur belast met de werking van Cultuurcentrum Schoten vzw: het 
secretariaatswerk, het behandelen van lopende zaken, de dagelijkse briefwisseling, de administratieve 
en financiële ontwikkeling van de beslissingen van de algemene vergadering en van de raad van 
beheer, het houden van een degelijke boekhouding met bewijsstukken, het innen der ontvangsten en 
het vereffenen der schulden, het ondertekenen van kwijtingen, ontvangstbewijzen en bank- en 
postchequeorders, het zorgen voor een regelmatige communicatie met informatie aan de organen van 
Cultuurcentrum Schoten vzw en aan het gemeentebestuur van Schoten.  Hij wordt in deze taken 
bijgestaan door andere personeelsleden van het Cultuurcentrum Schoten vzw.  
  
De gemeente faciliteert de interne werking van het Cultuurcentrum Schoten vzw en dit op een analoge 
manier als voor een andere gemeentelijke dienst. Partijen houden steeds rekening met onder meer de 
criteria van de kwaliteit van de dienstverlening en het zuinigheidsbeginsel  
  
FINANCIEN  
  



Artikel 6  

§ 1 Toelage  
  
De gemeente engageert zich ertoe de nodige financiële middelen te voorzien opdat Cultuurcentrum  
Schoten vzw haar opdracht en doelstellingen, zoals vastgelegd in de statuten en deze 
samenwerkingsovereenkomst, optimaal kan realiseren. De gemeente voorziet hiertoe een 
werkingstoelage in haar meerjarenbudget. Jaarlijks, voor 31 november, maakt de vzw een ontwerp van 
begroting op voor het volgende dienstjaar en legt dit voor aan het gemeentebestuur ten einde deze in 
staat te stellen bij het opstellen van het gemeentebudget rekening te houden met deze toelage.  
  
De toelage wordt per kwartaal gestort op de rekening van het Cultuurcentrum Schoten vzw, volgende 
regeling wordt daartoe gevolgd:  
  

- 25% van de jaarlijkse toelage op 15 januari  
- 25% van de jaarlijkse toelage op 15 april  
- 25% van de jaarlijkse toelage op 15 juli  
- restbedrag na voorlegging van de jaarrekening en bespreking met de financieel beheerder van 

de gemeente Schoten  
  
§ 2 Cultuurcentrum Schoten vzw dient een volledige boekhouding bij te houden.   
  
§ 3 De verrichtingen van Cultuurcentrum Schoten vzw kunnen worden nagezien door één of meerdere 
personen, aangeduid door het college van burgemeester en schepenen van Schoten, zonder 
verplaatsing van de stukken, maar met de verplichte medewerking van de cultuurfunctionarisdirecteur, 
ambtshalve secretaris van Cultuurcentrum Schoten en de ambtenaar aangeduid door het 
gemeentebestuur. Zij zullen aan Cultuurcentrum Schoten vzw en aan de gemeente een verslag van hun 
bevindingen voorleggen, vergezeld van de voorstellen die zij noodzakelijk achten. Het gevolg hiervan  
kan zijn dat het college bijkomende maatregelen oplegt ter controle van de werking van 
Cultuurcentrum Schoten vzw.  
  
§ 4 Het Cultuurcentrum Schoten vzw zal haar opdracht op een kwaliteitsvolle manier uitoefenen. Het 
Cultuurcentrum Schoten hanteert economisch verantwoorde principes, waaronder een maximale 
kostentransparantie, en –responsabilisering, evenwel zonder hierbij afbreuk te doen aan haar 
programmatie-opdracht. Het Cultuurcentrum Schoten vzw zal zich bij de uitoefening van haar 
bevoegdheden nauwgezet houden aan de beginselen van behoorlijk bestuur en verder aan alle 
toepasselijke regelgeving (gemeentedecreet, wetgeving overheidsopdrachten, openbaarheid van 
bestuur, …)  
  
§ 5 Met het oog op de uitoefening van het toezicht op de naleving van de onderhavige overeenkomst 
en de aanwending van de middelen legt Cultuurcentrum Schoten vzw een jaarverslag en een financieel 
verslag ter goedkeuring voor aan de gemeenteraad met betrekking tot elk werkingsjaar.   
  
§ 6 Uiterlijk op 1 april zal Cultuurcentrum Schoten vzw de rekeningen van het afgelopen dienstjaar 
aan het gemeentebestuur overmaken alsmede de definitieve begroting over het lopende dienstjaar.  
  
§ 7 Binnen het kader van het door de toezichthoudende overheid goedgekeurde gemeentebudget komt 
het gemeentebestuur tussen in de werkingskosten van Cultuurcentrum Schoten vzw op basis van de 
door de gemeenteraad goedgekeurde toelage in het door Cultuurcentrum Schoten vzw voorgelegde 
ontwerp van begroting.  
  



§ 8 Enerzijds draagt Cultuurcentrum Schoten vzw, in het kader van onderhavige opdracht, de 
specifieke  organisatiekosten van de eigen activiteiten. Anderzijds int zij alle ontvangsten eigen aan de 
bedoelde activiteiten.  
Cultuurcentrum Schoten vzw zal zich op vraag van het gemeentebestuur verantwoorden over de 
toegepaste tarieven.  
  
§ 9 Alle ontvangsten van Cultuurcentrum Schoten vzw mogen slechts worden gebruikt voor het 
dekken van de kosten ter verwezenlijking van haar doel.   
  
§ 10 Cultuurcentrum Schoten vzw mag geen leningen opnemen. Wel kan zij, indien noodzakelijk, 
overgaan tot de realisatie van kredietopeningen.  
  
VERZEKERINGEN   
  
Artikel 7  

§ 1 Het gemeentebestuur verzekert de roerende en de onroerende eigendommen van zichzelf en van 
Cultuurcentrum Schoten vzw tegen brand, ontploffingen, diefstal, vallen van vliegtuigen en andere 
mogelijke risico's. Het gemeentebestuur doet afstand van verhaal tegenover Cultuurcentrum Schoten 
vzw en de gebruikers van Cultuurcentrum Schoten vzw. Het gemeentebestuur verzekert de 
arbeidsongevallen van haar personeel.  
  
§ 2 Cultuurcentrum Schoten vzw verzekert op zijn minst:  

- de verantwoordelijkheid als inrichter van eigen activiteiten  

- de risico's 'burgerlijke aansprakelijkheid', 'rechtsbijstand' en lichamelijke ongevallen voor de 
werkende leden en de waarnemers van Cultuurcentrum Schoten vzw  

- haar vrijwillige medewerkers  

  
§ 3 Cultuurcentrum Schoten vzw zal een afschrift van de polissen aan het gemeentebestuur bezorgen. 
Betalingsbewijzen van deze verzekeringscontracten worden op eenvoudige vraag voorgelegd aan het 
gemeentebestuur.  
  
SLOTBEPALINGEN  
  
Artikel 8  

  
§ 1 Het college van burgemeester en schepenen, evenals de daartoe aangeduide ambtenaren, houden 
toezicht op de stipte naleving van de bepalingen van deze samenwerkingsovereenkomst.  
  
§ 2 De statuten van Cultuurcentrum Schoten vzw, het huishoudelijk reglement, de wijzigingen van de 
statuten en de wijzigingen van het huishoudelijk reglement zijn slechts rechtsgeldig voor zover zij 
door de gemeenteraad worden goedgekeurd.  
  
§ 3 Bij ontbinding van Cultuurcentrum Schoten vzw of bij het einde van de  
samenwerkingsovereenkomst zal het vermogen van Cultuurcentrum Schoten vzw toekomen aan het 
gemeentebestuur, met de verplichting het aan te wenden voor de aflossing van de financiële lasten van 
Cultuurcentrum Schoten vzw of voor het verwezenlijken van doelstellingen die gelijk zijn of 
overeenstemmen met het maatschappelijk doel van de vzw.  



  
  
Aldus opgemaakt in tweevoud,  
te Schoten, op ../../20  
  
Namens het gemeentebestuur van Schoten,    Namens Cultuurcentrum Schoten vzw  
  
  
  
N. Verhoeven  Maarten De Veuster  V. Anthonis  P. Snels gemeentesecretaris burgemeester   
secretaris  voorzitter  
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KASTEEL VAN SCHOTEN  
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MARKTGEBOUWEN  

WIJKLOKALEN   

          

  
Voor meer inlichtingen kan u contact opnemen met het cultuurcentrum  
Mevr. Marleen Kloeck Tel. 
03/680.23.41  
marleen.kloeck@schoten.be  
Sint-Cordulastraat 10  
2900   Schoten  
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Artikel 1: Beschikbare zalen en lokalen  

  1. Feest- en cultuurzaal "De Kaekelaar"  
adres:       Sint Cordulastraat 10  
max. aantal personen  zaal:  403              
foyer:  20  
gegevens i.v.m. huur: zie aparte brochure "De Kaekelaar"  

  2. Kasteel van Schoten  
adres:       
  
Polyvalente ruimtes  

Kasteeldreef  61   

max. aantal personen  Beheerraadzaal:   14  
        Grote Zaal:    120 
        Salon:     15  
        Torenlokaal:    14  
        Zolderlokaal:   30  
        Foyer:     80  
  
Opmerkingen: De inkomhal wordt niet verhuurd. Gebruikers mogen hier enkel 
materiaal, stand of dergelijke plaatsen na uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van 
de cultuurfunctionaris-directeur. De foyer moet te allen tijde ook open blijven voor 
andere gebruikers in het kasteel.  
  
Tentoonstellingsruimte   oppervlakte 
: 250 m²  wanden  : 60 lopende meter   
  belichting  : egale uitlichting van alle muren  

  3. Wijklokalen  
Bij het Cultuurcentrum kan u ook terecht voor de huur van volgende wijklokalen:  
Fortbaan 11, Schijnparklaan 3 en Lariksdreef 2.   
Voor praktische afspraken kan u terecht bij de voorzitters van de lokalen:   

- Fortbaan: mevr. Sermon, 03/658 64 96, 0477/183513, 
sermonlucie@hotmail.com   

- Schijnparklaan: Jos Ceuppens - 03/658 99 64 of 0485/84 04 61   
- Lariksdreef: dhr. en mevr. Fonteyn en Gillijns Wilfried en Marie-Jeanne, 

0497/50 53 42 of 0497/46 38 47, fonteyn.gillijns@telenet.be  
  

Beschikbaarheid  
- Fortbaan: de hele dag op dinsdag, zaterdag en zondag en donderdag 

overdag  
- Schijnparklaan: de hele dag op dinsdag, woensdag, vrijdag en zondag met 

uitzondering van eerste dinsdag van de maand  
- Lariksdreef: elke voormiddag en elke avond (vanaf 19u) , woensdag,vrijdag 

en zondag de hele dag  
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  4. LDC Cogelshof  
Adres: Deuzeldlaan 49  
  
Polyvalente ruimten 1, 2, 3 en 4 (ruimten 1 en 2 en ruimten 3 en 4 zijn schakelbaar)  
max. aantal personen: 30  
Atelier : max. aantal personen: 30  
Activiteitenruimte : max. aantal personen: 240  
  
Beschikbaarheid:  
De ruimten in het LDC Cogelshof zijn beschikbaar vanaf 19u ’s avonds op 
weekdagen en op weekenddagen overdag en ’s avonds.  
  

  5. Marktgebouwen  
Adres : Markt   
Concessiehouder De Gilde : dhr. Pombreu – 0475/58 53 24  
  

1ste verdieping    Boekerij  - max 40 personen  
        Kempeneers zaal – max 60 personen  

  
2de verdieping    Van Hooydonckzaal – max 50 personen  

  

  6. Andere gemeentelijke lokalen  
Sportlokalen: 03/680.10.70 (sportdienst)  
  
Park-iet (grabbelpaslokaal) – enkel voor kind-gerelateerde 
activiteiten(jeugddienst – 03/685 19 18)  

  

  7. Evenementenloket  
Ook bij het evenementenloket kan men terecht voor huur van materiaal (bvb. 
podiumstukken, tafels, panelen, ...). Het aanvraagformulier voor occasionele 
gelegenheden is verkrijgbaar bij het evenementenloket – (03/680.23.54).  Dit 
dient min. 6 weken voor de activiteit worden binnen gebracht.  

  

Artikel 2: Algemene voorwaarden  

  § 1 Gebruik  
De lokalen van het Kasteel van Schoten, LDC Cogelshof, marktgebouwen en de 
wijklokalen worden verhuurd voor de organisatie van vergaderingen en culturele 
activiteiten zoals concerten, voordrachten, cursussen, tentoonstellingen, 
toneelopvoeringen, academische zittingen, filmvoorstellingen, jeugdateliers, 
hobbybeoefening alsook voor beurzen, congressen enzovoort zowel met een 
openbaar als met een privékarakter.   
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Politieke fracties  
• mogen sinds 01/01/2014 eveneens gebruik maken van de lokalen voor gesloten 

bijeenkomsten. Dit gebruik is beperkt tot max. 2x per maand en tegen gewone 
betaling van de retributie.  

  
• Voor open bijeenkomstenkunnen de lokale politieke partijen max. 1 maal per 

jaar (per partij)gebruik maken van de lokalen. Er wordt een sperperiode 
voorzien van 3 maanden voor de verkiezingen die  mee verschuift wanneer de 
datum van verkiezingen veranderd wordt.  

  
Deze opsomming is niet limitatief, het Kasteel van Schoten (behalve de foyer), LDC 
Cogelshof, de marktgebouwen en de wijklokalen worden echter niet verhuurd voor 
feestjes of fuiven.  Uitzonderingen op deze regel kunnen aangevraagd en toegestaan 
worden door het college van burgemeester en schepenen.  
  
In wijklokalen, marktgebouwen en in LDC Cogelshof kunnen eveneens geen 
commerciële activiteiten plaatsvinden.    
Ook organisaties die een verhoogd risico op beschadiging opleveren zullen onder 
geen beding worden toegelaten.   
Vaste gebruikers krijgen voorrang op occasioneel gebruik.  
  
Indien het gemeentebestuur door overmacht de gehuurde ruimten niet ter 
beschikking kan stellen, zal hiervoor geen schadevergoeding kunnen gevraagd 
worden.  
  

  § 2 Tijdspanne  
De ruimten kunnen gehuurd worden voor een dagdeel, een dag of meerdere 
opeenvolgende dagen. Voor bepaalde ruimten is een max. aantal opeenvolgende 
dagen voor één gebruiker bepaald. In deze periodes zijn repetities, op- en afbouw 
inbegrepen.  

- Kasteel (met uitzondering van tentoonstellingsruimte), 
wijklokalen, LDC Cogelshof en markgebouwen:   

* max. 7 opeenvolgende dagen  
* regelmatige gebruikers met een jaarwerking voor een periode van 

max. één werkjaar (augustus – juli)  
- Tentoonstellingsruimte:  max. 21 opeenvolgende dagen,  
van dinsdag tot en met maandag, met dus een max. van   
3 opeenvolgende weekends  

  § 3 Sluitingsdagen  
Kasteel van Schoten:   - officiële verlofdagen  

- de maand augustus  
- wekelijkse sluitingsdag: woensdag  

  
Marktgebouwen :    - wekelijkse sluitingsdag : maandag  
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  § 4 Toegang  
Het gebruik van een of meerdere ruimten is slechts toegelaten na voorlegging van 
een reservatiebevestiging.  
  

Artikel 3: Aanvraag  

  § 1 Bevoegde diensten  
Cultuurcentrum Schoten behandelt op machtiging van het gemeentebestuur de 
verhuur van de ruimten in het Kasteel van Schoten, wijklokalen, LDC Cogelshof en 
marktgebouwen  en van aanverwante diensten (materiaalverhuur, …)  
  

  § 2 Aanvraagprocedure (behalve tentoonstellingsruimte)  
stap 1: Neem max. één jaar en min. acht weken (Grote zaal) of twee weken (andere 

lokalen) op voorhand contact op met het Cultuurcentrum om na te gaan of de 
gewenste datum nog vrij is. U kan dan een optie nemen op een zaal en datum. 
Geef de gegevens op van een verantwoordelijke.  

  
stap 2: U krijgt een aanvraagformulier en het gebruiksreglement van het Kasteel van 

Schoten, LDC Cogelshof, marktgebouwen en de wijklokalen.  
  
stap 3: Dien het ingevulde aanvraagformulier binnen de twee weken na het 

vastleggen van de optie. Pas dan is uw optie definitief en ontvangt u een 
reservatiebevestiging.  

  
Wie minder dan drie weken op voorhand een zaal vastlegt, moet dit dadelijk 
schriftelijk bevestigen op een officieel aanvraagformulier. Indien u dit 
aanvraagformulier via e-mail doorstuurt of een aanvraag doet via de website, 
verbindt u zich evenzeer als zou u een ondertekend formulier opsturen.  

  
stap 4: Na gebruik van het lokaal wordt een factuur verstuurd, ook indien u zonder 

verwittiging van annulering (zie verder voor juiste voorwaarden) het lokaal niet 
gebruikte.  

  
  
  

  §3 Aanvraagprocedure voor tentoonstellingsruimte  
stap 1: Neem max. twee jaar en min. zes maanden op voorhand een optie op data 

die nog vrij zijn. Geef de gegevens op van een verantwoordelijke.  
  
stap 2: U krijgt een aanvraagformulier en het gebruiksreglement van” het Kasteel van 

Schoten, wijklokalen, LDC Cogelshof en marktgebouwen”   
  
stap 3: Dien binnen de twee weken na het vastleggen van de optie, een schriftelijke 

aanvraag in via dit officieel aanvraagformulier. Indien u dit aanvraagformulier 
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via e-mail doorstuurt of een aanvraag doet via de website, verbindt u zich 
evenzeer als zou u een ondertekend formulier opsturen.  

  
stap 4: U ontvangt van het Cultuurcentrum een reservatiebevestiging  U wordt op de 

hoogte gebracht mocht het gewenste data  niet meer beschikbaar zijn.  
.   
stap 5: Na gebruik van de tentoonstellingsruimte  wordt een factuur verstuurd, ook 

indien u zonder verwittiging van annulering (zie verder voor juiste 
voorwaarden) het lokaal niet gebruikte.  

  

  § 4 Correcte informatie  
Indien uit de feiten zou blijken dat de gegevens die door de aanvrager bij de 
reservatie worden verstrekt onvolledig en/of onjuist waren, waardoor ten onrechte 
een lagere huurprijs werd aangerekend, dan is de gebruiker verplicht binnen de twee 
weken het resterende bedrag van de retributie te betalen vermeerderd met een boete 
van 100,00 euro.  
  

  § 5 Verantwoordelijke  
Deze is in eigen naam en, eventueel voor rekening van de vereniging 
verantwoordelijk voor het toegestane gebruik, voor het behoud in goede toestand van 
de lokalen, installaties en accommodaties, voor eventuele aangerichte schade, voor 
de veiligheid en voor de betaling van de sommen die wegens het gebruik aan het 
gemeentebestuur verschuldigd zijn. Deze persoon dient meerderjarig en 
handelingsbekwaam te zijn. Zijn/haar naam en volledig adres dienen vermeld te zijn 
op het aanvraagformulier. Hij/zij dient de aanvraag te ondertekenen of te versturen. 
Bewijsmateriaal over de identiteit van de gebruiker kan gevraagd worden.  
  

  § 6 Bevestiging  
De terbeschikkingstelling van de lokalen wordt bij goedkeuring schriftelijk of via email 
bevestigd door het Cultuurcentrum  
  
Opties die door de organisator  niet schriftelijk werden bevestigd met een officieel 
aanvraagformulier vervallen na 14 dagen. Wie minder dan drie weken op voorhand 
een lokaal aanvraagt, moet dit dadelijk schriftelijk bevestigen.  

  Artikel 4: Tarieven  

  § 1 Tarieven  
cfr blz 20 en 21  
  

  § 2 Polyvalente ruimten in het Kasteel van Schoten  
Tariefsleutels:  
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- gebruiker van Schoten of niet (voor verenigingen: minstens 50 % van leden wonen 
in Schoten)  

- commercieel of niet –commercieel gebruik : indien de aanvrager een BTW-nummer 
heeft wordt het commercieel tarief aangerekend  

- activiteit met of zonder inkom  
  
Eenheid van verhuur:  
- dagdeel (08u tot 13u  -  13u tot 18u - 18u tot 24u) - Grote zaal: max. 7 

opeenvolgende dagen  
  
Inbegrepen:  
- aanwezige basisuitrusting  
- gebruik van aangevraagd  audiovisueel en didactisch materiaal zijnde beamer, 

scherm, geluidsinstallatie, micro en wit bord  
- Salon, Beheerraad, Zolderlokaal, Torenlokaal : tafels en stoelen  
- Grote Zaal, tafels en stoelen - zelf te plaatsen  
- eindschoonmaak  
  
Niet inbegrepen:  
- verwijderen van afval  
- eventueel billijke vergoeding bij spelen van muziek  
- eventueel kosten voor Sabam  
- de gebruiker staat zelf in voor klaarzetten en opruimen van de ruimte  
  
Annulering:  
- Het tarief moet volledig betaald worden bij annulering   
- van de Grote Zaal: minder dan 8 weken op voorhand  
- van andere lokalen: minder dan 1 week op voorhand  
  
- Afwijkingen kunnen worden toegestaan mits bewezen overmacht. Indien het 

gemeentebestuur door overmacht de gehuurde ruimten niet ter beschikking kan 
stellen, zal hiervoor geen schadevergoeding kunnen gevraagd worden.   

  
Opruimen:  
Wanneer de polyvalente zalen niet netjes worden opgeruimd of terug in de 
oorspronkelijke opstelling worden gezet, kan het gemeentebestuur hiervoor een 
boete aanrekenen tot 2X het huurbedrag.  
  

  § 3 Tentoonstellingsruimte  
Tariefsleutels:  
- zater-/zon-/feestdag of weekdag  
- gebruiker van Schoten of niet (voor verenigingen: minstens 50 % van leden wonen 

in Schoten)  
- commercieel of niet –commercieel gebruik : indien de aanvrager een BTW-nummer 

heeft wordt het commercieel tarief aangerekend  
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Eenheid van verhuur:  
- per dag (openen kan tussen 10u00 en 22u00)  
- max. 21 opeenvolgende dagen  
- er wordt enkel een huurgeld aangerekend voor de dagen dat de tentoonstelling 

toegankelijk is voor het publiek.  
  
Inbegrepen:  
- aanwezige uitrusting: presentatietafels, sokkels, tentoonstellingskasten, 

ophangsysteem, een geluidsinstallatie en micro  
- egale uitlichting van de muren  
- energiekosten  
- schoonmaak  
- Sabam en billijke vergoeding (basistarief) voor het draaien van muziek  
  
Niet inbegrepen:  
- verzekering van de tentoonstelling  
- klaarzetten en opruimen van de tentoonstelling   
- verwijderen van afval  
- permanentie bij de tentoonstelling  
- aankondigingbord met gepersonaliseerde promotie voor tentoonstelling  

Annulering:  

− het tarief moet volledig betaald worden bij annulering minder dan 6 maanden op 
voorhand.  

− afwijkingen kunnen worden toegestaan mits bewezen overmacht.  
  

  § 4 Wijklokalen , LDC Cogelshof en marktgebouwen  
  
Tariefsleutels:  
- gebruiker van Schoten of niet (voor verenigingen: minstens 50 % van leden wonen 

in Schoten)  
- activiteit met of zonder toegangsprijs  
  
Eenheid van verhuur:  
- dagdeel: van 8u00 tot 13u00, van 14u00 tot 18u00, van 19u00 tot 24u00 - max. 1 

dag, max. voor een periode van een werkjaar (augustus - juli)  
  
Inbegrepen:  
- aanwezige basisuitrusting  
- energiekosten  
- eindschoonmaak  
  
Niet inbegrepen:  
- gebruik van ander audiovisueel en didactisch materiaal  
- verwijderen van afval  
- eventueel billijke vergoeding bij spelen van muziek  
- eventueel kosten voor Sabam  
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- klaarzetten en opruimen van de ruimte  
- gebruik biljart, petanque indien aanwezig  
- in het wijklokaal wordt het gebruik van koelkast en vaatwerk overeengekomen met 

de voorzitter van het wijklokaal  
- de gebruiker staat zelf in voor het netjes en in goede toestand achterlaten van de 

lokalen  
  
Annulering:  
- het tarief moet volledig betaald worden bij annulering minder dan 1 week op 

voorhand  
- afwijkingen kunnen worden toegestaan mits bewezen overmacht. Indien het 

gemeentebestuur door overmacht de gehuurde ruimten niet ter beschikking kan 
stellen, zal hiervoor geen schadevergoeding kunnen gevraagd worden.  

  
Opruimen:  
Wanneer het lokaal niet netjes wordt opgeruimd of terug in de oorspronkelijke 
opstelling wordt gezet, kan het gemeentebestuur hiervoor een boete aanrekenen tot 
2X het huurbedrag.   
In het LDC Cogelshof is er geen vaste opstelling, wel wordt gevraagd na uw activiteit 
de stoelen te stapelen en tegen de muur te plaatsen.  
  
  
  

  § 5 Vrijstellingen  
Het gemeentebestuur van Schoten, haar diensten en instellingen, de Schotense 
adviesraden en het OCMW van Schoten kunnen gratis beschikken over de zalen en 
lokalen van het Cultuurcentrum.   
De zalen en lokalen van het Kasteel, met uitzondering van het folklorelokaal, worden 
tevens gratis ter beschikking gesteld van het Wereldfestival van Folklore vzw.  Dit 
neemt niet weg dat de terbeschikkingstelling slechts kan na een aanvraag.  Een 
gebruiker die via de gemeente gratis de beschikking krijgt over een bepaalde 
accommodatie van het Cultuurcentrum, wordt niet vrijgesteld van de verplichting tot 
betaling van de gebruikelijke waarborg.  

  § 6 Geloofsovertuigingen  
Het Kasteel van Schoten, de wijklokalen, lokalen LDC Cogelshof en marktgebouwen 
kunnen niet gebruikt worden voor een activiteit waarbij men een geloofsovertuiging 
rechtstreeks of onrechtstreeks beleeft, promoot of verspreidt. Het college van 
burgemeester en schepenen beslist hierover.  
  

  Artikel 5: Toegang tot de ruimten  

  § 1 Machtiging  
De verleende machtiging geldt uitsluitend voor het lokaal of de lokalen die in de 
machtiging vermeld zijn, voor de tijdsduur en de activiteiten daarin overeengekomen. 
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Afwijking hiervan is slechts mogelijk mits een nieuwe machtiging vanwege het 
gemeentebestuur.  

  § 2 Afstaan  
Het is de gebruikers verboden hun rechten op het gebruik van de lokalen geheel of 
gedeeltelijk af te staan aan derden of over te dragen. Het tegen betaling ter 
beschikking stellen van een onderdeel van de ruimte (voor stands in een soort 
beursopvatting) is enkel toegelaten in het Kasteel, mits dit vooraf in de aanvraag 
werd vermeld. Indien het gaat om een commerciële verhuring, zal voor die ruimte de 
commerciële prijs aangerekend worden.  

  § 3 Openen en sluiten  
Sleutels van het Kasteel van Schoten dienen bij aanvang van de huur afgehaald te 
worden in foyer ‘De Kelder’ en onmiddellijk na afloop hier weer worden afgeven.  Dit 
geldt ook voor de gebruiker van de tentoonstellingsruimte telkens wanneer de 
gebruiker in de ruimte wil zijn. De gebruiker krijgt geen sleutel voor de gehele periode 
dat hij de ruimte huurt.   
Voor toegang met de wagen tot het park is een badge nodig. Die kan op de 
cultuurdienst afgehaald worden mits betaling van 50,00 euro waarborg.  
Sleutels van de wijklokalen en LDC Cogelshof dienen opgehaald en teruggebracht te 
worden op de kantoren van het Cultuurcentrum tijdens de openingsuren. De sleutel 
wordt ten vroegste een werkdag op voorhand afgehaald en ten laatste een werkdag 
na de activiteit teruggebracht. De gebruiker is zelf verantwoordelijk voor het openen 
en sluiten en voor het doven van de lichten en verwarming. Voor het openen en 
sluiten in het LDC Cogelshof gelden specifieke richtlijnen die bij ophalen van de 
sleutel worden meegegeven.  
Sleutels voor de lokalen van de marktgebouwen worden opgehaald in de foyer ‘De 
Gilde’ en onmiddellijk na afloop hier weer afgegeven.  

  § 4 Toegangsbewijzen  
De voorverkoop en de verkoop van toegangsbewijzen aan de inkom worden 
verzekerd door de gebruiker.  

  § 5 Einde activiteit  
Behoudens voorafgaande machtiging van het gemeentebestuur dienen alle 
activiteiten, behalve in de foyer De Kelder, beëindigd te zijn: 
- voor polyvalente ruimten, wijklokalen ,lokalen LDC Cogelshof en marktgebouwen: 

24u00 (lokalen worden verlaten voor 1u00  's ochtends)  
- voor de tentoonstellingsruimte: 22u00 (opening ten vroegste om 10u00)  

    

  Artikel 6: Gebruik van de lokalen  
  

  § 1 Opstelling, opbouw en afbraak, toezicht, parkeren  
Technische fiche  
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De gebruiker kan op eenvoudige aanvraag een technische fiche bekomen van het 
door hem gereserveerde lokaal. Deze technische fiche omvat de precieze 
afmetingen van het lokaal, de inventaris van het aanwezige materiaal, de gewone 
schikking en de gebruiksmodaliteiten.   
  
Opstellen   
- polyvalente ruimten, LDC  Cogelshof, wijklokalen en marktgebouwen:   
  
Elk lokaal heeft zijn vaste opstelling . Na uw activiteit dienen tafels en stoelen terug in 
hun oorspronkelijke opstelling staan (cfr. Infoblad/lokaal)  
  
Alle meubilair dient in het lokaal te blijven. Men mag bijgevolg geen meubilair van 
andere lokalen gebruiken, zonder de uitdrukkelijke toestemming van de beheerder 
(gemeente Schoten).  
  
Materiaal :  

• In de grote zaal en in het zolderlokaal van het Kasteel van Schoten in een 
beamer aanwezig, alsook een scherm.   

• De afstandsbediening van de beamer kan u ophalen bij de concessiehouder in 
de foyer De Kelder . Enkel indien u dit materiaal op voorhand heeft 
aangevraagd.  

• De bediening van de beamer dient te gebeuren door een persoon die op de 
hoogte is van de werking van het toestel.  

- tentoonstellingsruimte:  
   
De gebruiker staat in voor de opstelling van de tentoonstelling. Doorgaans wordt 
enkel in het weekend geopend. Opstellen gebeurt dan van dinsdag tot donderdag die 
voorafgaan, op de uren vermeld op het aanvraagformulier.   
De uitlichting van de tentoonstelling gebeurt door de technici van het cultuurcentrum. 
U moet hiervoor tijdig een afspraak maken.  
  
Afbreken  
Alle materialen en voorwerpen die niet tot de respectieve zalen behoren, moeten 
onmiddellijk na de activiteit verwijderd worden.   
Mits toestemming van de cultuurfunctionaris-directeur kan dit uiterlijk op de eerste 
werkdag na de manifestatie. Indien deze voorwerpen niet tijdig worden verwijderd, 
zullen deze op kosten van de gebruiker verwijderd worden. Het gemeentebestuur is 
niet verantwoordelijk voor het achtergelaten of verdwenen materiaal.   
  
De huurder wordt verondersteld de ruimte netjes achter te laten. De gebruiker staat in 
voor het verwijderen van de afval die er is ten gevolge van zijn/haar manifestatie. De 
tentoonstellingsruimte moet uiterlijk de eerste werkdag na de beëindiging van de 
tentoonstelling ontruimd worden.  
  
Toezicht  
- polyvalente ruimten, LDC Cogelshof ,wijklokalen en marktgebouwen:   
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De gebruiker zorgt zelf voor toezicht op de naleving van de reglementering tijdens 
voorbereiding van activiteiten, activiteiten zelf én nazorg.  
  
- tentoonstellingsruimte:   
Tijdens de openingsuren van de tentoonstelling dient de gebruiker ervoor te zorgen 
dat er permanent toezicht is.  
  
Parkeren en toegang tot het park  
Het is verboden voertuigen te parkeren in het gemeentepark, tenzij voor het aan- en 
afvoeren van materiaal of leveringen. Hiervoor is een toegangsbadge noodzakelijk 
van het Cultuurcentrum die kan afgehaald worden mits betaling van 50,00 euro 
contant waarborg.   
Na het laden of het lossen moeten de wagens onmiddellijk het park verlaten.   

  § 2 Respect voor de ruimten en inboedel  
Verboden:  
- ramen, deuren, muren, panelen en vloeren te benagelen, te beplakken of te 

beschilderen of van enig hechtingsmiddel te voorzien  
- op tafels, stoelen en zetels te staan  
- meubels anders dan stoelen of tafels te verplaatsen   
- dieren binnen te brengen tenzij de cultuurfunctionaris-directeur dit uitdrukkelijk 

toestaat  
- fietsen of rijwielen met hulpmotor binnen de lokalen te brengen  
- Grote Zaal : de vleugelpiano op eigen initiatief te (laten) stemmen of te verplaatsen, 

dit gebeurt bij elke aangevraagde verhuring van de piano door het Cultuurcentrum.  
  
Verplicht:  
- tentoonstellingsruimte: de kunstwerken reglementair ophangen, d.i. door gebruik te 

maken van het aanwezige ophangsysteem   
  

  § 3 Veiligheid  
De cultuurfunctionaris-directeur of zijn/haar afgevaardigde kan om het even wanneer 
de manifestatie stopzetten indien de regels niet worden nageleefd.  
  
Roken/brandveiligheid  
Het is verboden te roken in alle lokalen van het Kasteel van Schoten, LDC Cogelshof, 
in de wijklokalen en in de marktgebouwen.  
De gebruiker waakt erover dat de gebruikers de normen van de brandveiligheid 
naleven. Het is verboden licht ontvlambare stoffen in de gebouwen binnen te 
brengen.  
  
Elektriciteit  
Aan de elektrische uitrusting mag niet geraakt worden. De noodverlichting mag nooit 
uitgeschakeld worden.  
In de wijklokalen wordt de aandacht erop gevestigd dat het bestaande 
elektriciteitsnet niet overbelast mag worden door licht- en geluidsapparatuur.  In 



Goedgekeurd in gemeenteraad van  26 maart 2015   
  

    14 

geval van elektriciteitspanne zal de vereniging onmiddellijk de politiediensten 
hiervan in kennis stellen voor het nodige gevolg.  
  
Aantal deelnemers  
De gebruiker mag onder geen enkel voorwendsel een groter aantal mensen toelaten 
in de ruimte dan toegelaten. Hij/zij draagt hiervoor zelf de uitdrukkelijke en enige 
verantwoordelijkheid. Het maximum aantal staat vermeld in dit reglement.  
  
Vestiaire  
Op eigen risico kan gebruik gemaakt worden van de aanwezige (mobiele) 
kapstokken.  
  
EHBO  
Gebruikers dienen zelf het nodige EHBO-materiaal mee te brengen, aangepast aan 
de aard van de activiteit en aan de deelnemers.  
  

  § 4 Hinder en lawaai  
De gebruikers van de andere zalen of lokalen in hetzelfde gebouw mogen niet 
gehinderd worden door de activiteit. Ook de voorbereiding van activiteiten mag nooit 
voorafgaande activiteiten storen. De gebruiker dient er tevens op toe te zien dat er 
geen geluidsoverlast is.  
  

  § 5 Publiciteit, opnames  
Publicaties  
De cultuurdienst voorziet opname van de activiteiten in de Uit in Schoten – kalender 
die elke veertien dagen in een plaatselijk reclameblad verschijnt.  U dient hiervoor 
uw activiteit te registreren op www.uitdatabank.be.   
  
Goede zeden  
Het gemeentebestuur behoudt het recht de reclame te verwijderen indien deze 
strijdig is met de goede zeden.  
  
Opnames  
De gebruiker zal minstens één week vooraf verwittigen indien zijn/haar manifestatie 
voor radio of televisie wordt opgenomen.  
  

  Artikel 7: Drankgebruik  

  §1 in het Kasteel van Schoten  
• Het gemeentebestuur heeft de exploitatie van foyer "De Kelder" uitgegeven aan 

derden.   
• Deze exploitatievergunning houdt geen enkele verplichting in tot verbruik in de 

foyer, maar indien dranken worden verbruikt, moeten deze besteld worden in 
de foyer. Men mag geen eigen drank binnen brengen. Op verzoek van de 
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gebruiker zal de uitbater dranken bezorgen in de lokalen, zulks tegen normale 
prijzen.   

• Er mag enkel drank worden verbruikt wanneer er tafels voorzien zijn waar 
glazen op gezet kunnen worden.   

• Recepties dienen in overleg met de uitbater geregeld te worden.  
• Wanneer de foyer ‘ De Kelder’ zelf wordt gebruikt, moet deze ook opengesteld 

blijven voor andere klanten. Telkens de foyer wordt gebruikt voor een 
georganiseerde activiteit, ook als deze enkel gebeurt in afspraak met de 
uitbater, dient een aanvraagformulier ingevuld te worden en retributie betaald 
te worden aan het gemeentebestuur.  
  

  § 2 in de wijklokalen  
U spreekt met de voorzitter van het wijklokaal af om drank van het lokaal te 
gebruiken en voor deze drank betaalt u de prijs zoals vastgelegd door het college 
van burgemeester en schepenen. Eventueel en in samenspraak met de voorzitter 
van het lokaal mogen gebruikers eigen drank en glazen binnenbrengen. Na de 
manifestaties moeten niet-gebruikte dranken, glazen en leeggoed terug 
meegenomen worden.   

  § 3  LDC Cogelshof  
• De exploitatie van de cafetaria in LDC Cogelshof gebeurt door Medirest.  De 
cafetaria is dagelijks geopend tussen 9u30 en 16u30.   
U kan in overleg ook buiten de openingsuren drank laten voorzien voor uw 
activiteit. Er staat ook een drankautomaat.  
Afspraken i.v.m. afname van drank kan gebeuren via  keuken@ocmwschoten.be, 
03/680.06.90.  

•  Drank en versnaperingen  
U mag geen dranken of versnaperingen zelf meebrengen.   
Alle afname van drank en versnaperingen moeten gebeuren via Medirest  

(keuken@ocmwschoten.be) of via de drankautomaat.  
  
§ 4  Marktgebouwen  
• Het gemeentebestuur heeft de exploitatie van foyer "De Gilde" uitgegeven aan 

derden. Deze exploitatievergunning houdt geen enkele verplichting in tot 
verbruik in de foyer, maar indien dranken worden verbruikt, moeten deze 
besteld worden in de foyer. Men mag geen eigen drank binnen brengen. Op 
verzoek van de gebruiker zal de uitbater dranken bezorgen in de lokalen, 
zulks tegen normale prijzen.   

• Er mag enkel drank worden verbruikt wanneer er tafels voorzien zijn waar 
glazen op gezet kunnen worden.   

  Artikel 11: Aansprakelijkheden  
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  § 1 Reglement  
De gebruiker is er tijdens het gebruik van de gehuurde ruimten verantwoordelijk voor 
dat de bepalingen van dit reglement worden nageleefd.  
  

  § 2 Wetten, reglementen en voorschriften  
- de gebruiker dient alle wetten, reglementen en voorschriften na te leven die 
gelden voor de door hem georganiseerde activiteit bv Sabam, billijke vergoeding, 
vertoningsrecht  
- alle belastingen, retributies, taksen en rechten, die voortvloeien uit het gebruik 
van en de activiteiten in de ter beschikking gestelde ruimten, zijn ten laste van de 
gebruiker, voor zover ze niet betaald werden door het Cultuurcentrum en als 
dusdanig werden vermeld elders in dit reglement (zie artikel 3: tarieven).   
  
- de gebruiker is aansprakelijk voor alle eisen, boeten of strafrechtelijke eisen 
naar aanleiding van authenticiteit, misbruik van naam, vervalsing, eerroof en andere 
wetsovertredingen.  
- alle gebruik van culturele infrastructuur dient te voldoen aan de voorwaarden 
van het cultuurpact.  
  

  § 3 Schade aan gebouw en inboedel  
De gebruiker is tegenover het gemeentebestuur aansprakelijk voor elke beschadiging 
van welke aard ook van het gebouw en de inboedel van de aan hem ter beschikking 
gestelde ruimtes, veroorzaakt hetzij door hemzelf, hetzij door zijn aangestelde of 
medewerkers, hetzij door de toeschouwers of derden die zich ter plaatse bevonden 
ter gelegenheid van de georganiseerde manifestatie.  
  
Staat  
Wanneer bij het betreden van de lokalen of tijdens het gebruik ervan enige schade 
wordt vastgesteld, dient dit door de gebruikers onmiddellijk meegedeeld te worden 
aan het Cultuurcentrum. Er wordt dan een verslag opgemaakt.  
  
Verantwoordelijkheid  
De verantwoordelijkheid voor de schade en de te betalen vergoeding voor het herstel 
van de schade kan niet worden afgewenteld op de afzonderlijke deelnemers, noch op 
het aanwezige publiek.   
De gebruiker moet de schade integraal vergoeden, zodra het gemeentebestuur er om 
verzoekt. De omvang van de schade zal door beide partijen gezamenlijk begroot 
worden.  
  
Herstel  
Schade mag enkel hersteld worden via het gemeentebestuur, behoudens 
uitdrukkelijke en voorafgaande machtiging vanwege het gemeentebestuur.  
Verdwenen  
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Ook verdwenen materiaal, eigendom van het gemeentebestuur, zal door de 
gebruiker vergoed worden aan de op dat ogenblik geldende waarde van nieuw 
materiaal van dezelfde aard.  
  
Verzekering  
De gebruiker kan desgewenst een verzekeringspolis afsluiten.§ 4 Schade bij de 
gebruiker  
  
Bewaarnemer: Het gemeentebestuur kan in geen geval beschouwd worden als 
bewaarnemer (art. 1932 van het BW) en kan dus nooit aansprakelijk worden gesteld 
voor beschadiging, verlies of diefstal van bezittingen van personen of verenigingen. 
De gebruiker ziet af van alle verhaal dat hij krachtens de arts. 1386 en 1721 van het 
BW zou hebben tegenover de verhuurder en/of tegenover diegenen van wie hij zijn 
rechten kreeg.  
  
Tentoonstellingsruimte: de gebruiker is volledig verantwoordelijk voor de 
tentoongestelde werken. De gebruiker kan uiteraard zelf een verzekering afsluiten 
om eventuele schade te waarborgen.  
  
Verlichting/verwarming: Het gemeentebestuur is niet aansprakelijk voor het 
uitvallen of onderbreken van de elektrische verlichting en verwarming waardoor de 
manifestatie zou worden verhinderd.  

  § 5 Brand  
De brandpolis voorziet een afstand van verhaal ten opzichte van alle gebruikers, 
tenzij deze hiervoor verzekerd zijn.  

  § 6 Burgerlijke aansprakelijkheid  
Het gemeentebestuur is niet verantwoordelijk voor gebeurlijke ongevallen.   

  § 7 Geluidsoverlast  
Klachten betreffende geluidsoverlast en/of elke andere burenhinder vallen onder de 
aansprakelijkheid van de gebruiker  

  Artikel 12: Slotbepalingen  

  § 1 Controle  
De gebruiker is gehouden de cultuurfunctionaris-directeur of zijn/haar afgevaardigde 
steeds toegang te verlenen tot de gebouwen met het oog op controle over het 
naleven van de gestelde voorwaarden. Ook personen aan wie een bijzonder toezicht 
is opgedragen ingevolge wettelijke, provinciale of gemeentelijke besluiten, 
verordeningen of reglementen zullen steeds vrije toegang hebben binnen de perken 
van hun bevoegdheid.  
  

  § 2 Uitzetting  
Bij niet-naleving van één of meer bepalingen van onderhavig reglement kan het 
gemeentebestuur de huurovereenkomst teniet doen zonder enige schadevergoeding 
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aan de gebruiker. Ook kunnen de overtreders, onverminderd de invordering van de 
schadevergoeding en retributies, voor de toekomst worden uitgesloten van ieder 
gebruik van de accommodaties van het gemeentelijk Cultuurcentrum Schoten, de 
wijklokalen, het LDC Cogelshof of marktgebouwen.  
  

  § 3 Betwistingen  
  
Alle betwistingen tussen het gemeentebestuur en de gebruikers worden door de 
rechtbanken van Antwerpen beslecht.  

  Tarieven Kasteel (geldig vanaf 01/01/2014)  
  
  

Per dagdeel  

Grote Zaal  
Gestemde piano  
(excl 21% BTW)  
  
Tentoonstellings- 
zaal als polyvalente  
ruimte 
Zolder  
Salon  
Torenlokaal  
Beheerraad  
Foyer  

Niet commercieel  Commercieel  

Schoten  Niet Schoten  Schoten  

  

220  
82,5  

110  

100 70  
70 70 
nvt  

Niet  
Schoten  

  

400  
82,5  

220  

200  
135  
135 
135 nvt  

Zonder 
inkom  

Met 
inkom  

Zonder 
inkom  

Met inkom  

55  
82,5  

83  
82,5  

110  
82,5  

165  
82,5  

66  100  135  200  

33  49  66  100  

12  17  24  34  

12  17  24  34  

12  17  24  34  

46,50  nvt  77,50  nvt  
Inwoners of verenigingen uit Schoten die minstens 6 maal per kalenderjaar een lokaal 

huren kunnen 10% korting krijgen op deze tarieven. Dit dient zelf aangevraagd te worden.  
  

  Tarieven tentoonstellingen  
Niet commercieel   Commercieel   

Schoten  Niet-Schoten  Schoten  Niet-Schoten  

Zater-
/zon- 
/feestdag  

weekdag  Zater- 
/zon/feestdag  

weekdag Zater- 
/zon/feestdag 

weekdag Zater- 
/zon/feestdag  

Weekdag 

90/dag  50/dag  175/dag  90/dag  270/dag  175/dag  350/dag  270/dag  
  

  Tarieven wijklokalen en lokalen  LDC Cogelshof  
  Niet commercieel  Commercieel  
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Per dagdeel  

Wijklokaal & 
polyvalent lokaal, 
atelier en  
computerlokaal LDC 
Cogelshof  
Activiteitenruimte  
LDC Cogelshof (glv)  

Schoten  Niet Schoten  Schoten  Niet Schoten  

Zonder  Met 
inkom inkom  

Zonder  Met inkom 
inkom  

    

12  17  45  55 Nvt  Nvt  

20  24  66  82 Nvt  Nvt  

  
Dagdeel :   
  van 08u tot 13u   
 van 13u tot 18u     
van 18u tot 23u  

Tarieven Marktgebouwen  
  

  
  
Per dagdeel  

Boekerij,  
Kempeneerszaal  
Van Hooydonckzaal  

Niet commercieel  Commercieel  

Schoten  Niet Schoten  Schoten  Niet Schoten  

Zonder  Met 
inkom inkom  

Zonder  Met inkom 
inkom  

    

12  17  45  55 Nvt  Nvt  

  
Dagdeel :   
  van 08u tot 13u   
 van 13u tot 18u     
van 18u tot 23u  
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