Uitbater gezocht voor
EcoCafé
Het EcoHuis is een advies- en demonstratiecentrum waarmee de stad Antwerpen
het voor de Antwerpenaar eenvoudiger wil maken om duurzaam te bouwen,
wonen en leven. Daarnaast wil het EcoHuis de inwoners ook aan een lagere
energie- en milieufactuur helpen.
In het EcoHuis bevindt zich ook het EcoCafé. Voor de uitbating van het EcoCafé
gaan we op zoek naar een gemotiveerde concessiehouder.
Geïnteresseerden kunnen een voorstel indienen onder gesloten omslag.
Deze documenten dienen uiterlijk ingediend te worden op 11 augustus 2022
om 15 uur.

CONCESSIE
Minimumvergoeding
€ 880/maand

Turnhoutsebaan 139
2140 Antwerpen

Termijn concessie
9 jaar
Afsluit biedingen
11 augustus 2022 om 15 uur

Inleiding
Het EcoHuis is dé plek voor alles wat te maken heeft met duurzaam bouwen, wonen en leven. Antwerpenaren
kunnen hier terecht voor inspiratie, informatie, advies en financiële steun rond energie, duurzaam (ver)bouwen en
vergroening.
Daarnaast loopt er bijna altijd een tentoonstelling die zowel individueel als in groeps- of in klasverband bezocht kan
worden. Inwoners kunnen er ook terecht voor workshops of voordrachten. Verder kunnen er in het EcoHuis ook zalen
gehuurd worden om vergaderingen, workshops … te organiseren.
Tijdens de werkzaamheden aan het Ecohuis, werd het Ecocafé gebruikt in functie van het Ecohuis. Deze werken
werden ondertussen afgerond. AG Vespa gaat daarom op zoek naar een nieuwe concessiehouder die het EcoCafé met
veel enthousiasme wil uitbaten.
Meer informatie over het EcoHuis kan je terugvinden op https://www.antwerpen.be/nl/overzicht/ecohuis-antwerpen/praktisch.

Omgeving
Het EcoCafé is gelegen aan de Turnhoutsebaan in
Borgerhout.

Het EcoCafé maakt deel uit van het ‘Eco-plein’, een site
voor duurzaamheid en ecologie in Borgerhout.

De Turnhoutsebaan vormt de verbinding tussen het
historisch centrum en de Ring van Antwerpen. Er zijn
heel wat winkels en bedrijven gevestigd waardoor deze
plek ook gekend is als het bloeiend handelscentrum van
Borgerhout.

Het is goed bereikbaar met de fiets of het openbaar
vervoer.

Kenmerken en indeling
Het EcoCafé is gelegen op het gelijkvloers en heeft een totale oppervlakte van ca. 132 m².
Het bestaat uit een open ruimte van ca. 86 m² en een sanitair- en keukengedeelte van ca. 46 m². Daarnaast is er ook
een kelder van ca. 25 m² en een terras van ca. 49 m² aan de voorzijde van het café. In het aanpalende gebouw bevindt
zich een opslagruimte van ca. 20 m² en een afvalruimte. De afvalruimte is gemeenschappelijk te gebruiken met Mundo
A en het Ecohuis.
Aan het EcoCafé is er een semi-publiek binnenplein met boomstammen, dat door iedereen vrij gebruikt mag worden.
Deze zone is dus niet exclusief te gebruiken door (klanten van) het EcoCafé.

Belangrijkste concessievoorwaarden
AG Vespa organiseert een publieke oproep en biedt de concessie van het EcoCafé aan via biedingen onder gesloten
omslag. Deze informatiebundel bevat de voorwaarden waaraan een bieding moet voldoen en de voorwaarden van de
concessie. Geïnteresseerden dienen zich kandidaat te stellen aan de hand van het biedingsformulier.
Voorwerp
De concessieovereenkomst word toegestaan voor de uitbating van het EcoCafé, deel van het Ecohuis, gelegen te 2140
Antwerpen – Borgerhout, Turnhoutsebaan 139 en aangeduid op het plan in bijlage 3 alsook de bijhorende bergruimte
en gemeenschappelijke afvalberging.
Bestemming
De exploitatie van het EcoCafé conform het definitieve projectvoorstel.
Vergoeding
Het EcoCafé wordt ter beschikking gesteld aan de concessiehouder voor een vergoeding van minimaal 880 euro per
maand. De kandidaat-concessiehouder zal in zijn bieding vermelden welke vergoeding hij bereid is te betalen.
De stad Antwerpen en/of AG Vespa voorzien verder niet in de betaling van enige vergoeding aan de concessiehouder.
De inkomsten van de concessiehouder zijn volledig afkomstig van de gebruiker(s) van de diensten.
Termijn
De concessieovereenkomst wordt in principe toegestaan voor een periode van 9 jaar.
De concessie is mogelijk verlengbaar met een periode van 9 jaar indien (1) de stad Antwerpen en/of AG Vespa het goed
voor gelijkaardige doeleinden in concessie wil blijven geven én (2) na een positieve evaluatie van de concessiehouder.
Waarborg
De concessiehouder moet een waarborg stellen ten bedrage van minimaal 2.640,00 EUR om de goede uitvoering van
zijn verbintenissen te garanderen.
Belastingen, lasten en kosten
De concessiehouder draagt alle taksen, belastingen en andere kosten, van welke aard ook, verbonden aan het gebruik
en genot van het goed, met inbegrip van de onroerende voorheffing.
Inrichtingswerken
De inrichtingswerken zijn ten laste van de concessiehouder.
Vergunningen
De concessiehouder dient zelf in te staan voor het aanvragen van al de noodzakelijke vergunningen.
Onderhoudsverplichting
De concessiehouder zal instaan voor het huurdersonderhoud van het EcoCafé.

Biedingen onder gesloten omslag
Alle geïnteresseerde kandidaten krijgen de kans een voorstel in te dienen voor de uitbating van het EcoCafé. Kandidaten
steken het biedingsdossier in een gesloten omslag en sluiten deze volledig en goed af.
Op de buitenzijde van de gesloten omslag vermelden kandidaten duidelijk langs de voor- en achterzijde:
“Bod concessie EcoCafé, Turnhoutsebaan 139, Antwerpen – Borgerhout”
“Omslag niet openen – bieding onder gesloten omslag”
De kandidaat-concessiehouder bezorgt de gesloten omslag bij het Autonoom Gemeentebedrijf voor Vastgoedbeheer en
Stadsprojecten Antwerpen (AG Vespa), Paradeplein 25, 2018 Antwerpen ten laatste op 11 augustus 2022 om 15 uur door
afgifte bij het onthaal van AG Vespa (op werkdagen tussen 8.30 uur en 17 uur).
Het volledige dossier zoals dat ingediend wordt, zal door de kandidaat ook digitaal bezorgd worden (via e-mail of door
afgifte van een USB-stick).

Biedingsdossier
Het biedingsdossier moet verplicht een aantal onderdelen bevatten om regelmatig te worden bevonden en in
aanmerking te komen voor beoordeling:
•
•
•

ingevuld en ondertekend biedingsformulier en ondertekend ontwerp van concessieovereenkomst (met bijlagen);
globale voorstelling van de kandidaat (met bijlagen);
projectvoorstel, financieel voorstel & businessplan (met bijlagen).

1. Ingevuld en ondertekend biedingsformulier en ondertekend ontwerp van concessieovereenkomst
De kandidaat bezorgt het volledig ingevulde en ondertekende biedingsformulier met alle noodzakelijke bijlagen/
stukken. Daarnaast bezorgt de kandidaat ook een ondertekende versie van het ontwerp van de concessieovereenkomst,
met paraaf op elke bladzijde.
Indien een biedingsdossier hier niet aan voldoet, kan het ingediende biedingsdossier van verdere beoordeling geweerd
worden wegens onregelmatig, onverminderd het recht van AG Vespa om aanvullende of bijkomende informatie aan de
kandidaten op te vragen en het dossier vooralsnog als regelmatig te beoordelen.
Het biedingsformulier en het ontwerp van de concessieovereenkomst zijn terug te vinden als bijlagen 1 en 2 op de
website van AG Vespa (www.agvespa.be)
2. Globale voorstelling van de kandidaat
De kandidaat zal een globale voorstelling van zichzelf bezorgen en daarbij ook de volgende documenten aanleveren:
•

uitleg betreffende de identiteit en desgevallend de samenstelling van de kandidaat
voorstelling en toelichting van de kandidaat-concessiehouder;
de kandidaat-concessiehouder kan zijn kandidatuur indienen in een team tezamen met één of meerdere
partij(en).
• ondertekeningsbevoegdheid
• kopie van de identiteitskaart van de ondertekenaars;
• indien een vennootschap: kopie van de integrale versie van de (gecoördineerde) statuten van de
kandidaat-concessiehouder en partner(s), eventueel zoals gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad;
• bij delegatie van de handtekeningsbevoegdheid een kopie van de delegatiebeslissing.
• opgave van één uniek aanspreekpunt met contactgegevens
•
•

3. Projectvoorstel, financieel voorstel & businessplan
Elke kandidaat moet een projectvoorstel, een financieel voorstel en een businessplan bezorgen, rekening houdende met
de hieronder opgesomde beoordelingscriteria.

Beoordelingscriteria
Van de regelmatige voorstellen zal een jury een rangschikking maken op basis van onderstaande criteria:
• financieel voorstel (40%)
• projectvoorstel (40%)
• businessplan en relevante ervaring (20%).
De vermelde percentages vertolken het gewicht dat aan de respectievelijke criteria wordt gehecht. Voorstellen moeten
voor elk van de criteria minimaal de helft van de punten behalen.

Beoordelingsmethode
De score van het projectvoorstel wordt toegekend op basis van de intrinsieke waarde van het voorstel van de bewuste
kandidaat en de vergelijking met de voorstellen van de andere kandidaten.
Er wordt een score tussen 0 en 5 toegekend op basis van de volgende 5-punten schaal. Om kleine verschillen aan te
duiden kan AG Vespa werken met halve punten (bijvoorbeeld: 3,5 is tussen goed en zeer goed). De score wordt
vervolgens herrekend naar de opgegeven weging van het beoordelingscriterium.
•
•
•
•
•
•

Slecht: 0
Matig: 1
Gemiddeld: 2
Goed: 3
Zeer goed: 4
Uitstekend: 5

Jury
De jury zal bestaan uit:
• één afgevaardigde van de stad Antwerpen, afdeling stadsontwikkeling, Klimaat & Leefmilieu;
• twee afgevaardigden van AG Vespa.

Beoordelingscriteria
1. Financieel voorstel (40%)
De kandidaat-concessiehouder vermeldt in de bieding, de vergoeding die men bereid is te betalen aan AG Vespa. De
minimumbieding bedraagt 880 euro per maand.
De score (X) voor het financieel voorstel wordt berekend op basis van volgende formule:
X = A + (A x B)
C
A = de helft van het maximum aan te behalen punten
B = de ingediende vergoeding
C = de hoogste aangeboden vergoeding

Voorstellen met een aangeboden vergoeding onder de minimumvergoeding, komen niet in aanmerking voor
beoordeling. Ook hun projectvoorstel en businessplan zullen dus niet verder beoordeeld worden.

2. Concept (40%)
Aan kandidaat-concessiehouders wordt gevraagd een projectvoorstel in te dienen waarin minstens de volgende
elementen zijn opgenomen: de visie op ecologie en de visie op de samenwerking met Ecohuis (2.1 en 2.2)
De kandidaat-concessiehouder zal daarnaast een render, vlekkenplan en/of moodboard bezorgen op basis waarvan een
goed idee kan worden gevormd van de inrichting van het EcoCafé, de beoogde uitstraling en look & feel.
2.1. Ecologie
Het EcoCafé maakt deel uit van het EcoHuis. De uitstraling en visie van de uitbater van het EcoCafé moet dan ook in lijn
liggen met de visie en doelstelling van de site.
We vragen aan de concessiehouder om ons mee te nemen in de visie rond het horecagebeuren. Het is belangrijk dat
deze visie aansluit bij de doelstellingen van het EcoHuis. Hoe zou de menukaart er (kunnen) uitzien? Hoe wordt een
goede prijs/kwaliteitverhouding nagestreefd? Hoe zal de concessiehouder de duurzaamheid laten terugkomen in
hapjes en drankjes? Zal er gewerkt worden met biologische en/of fair trade drank? Zullen de gerechten biologisch en
ecologisch zijn (vegetarisch, seizoensgebonden, afvalarm, korte keten …)?
Het projectvoorstel van de kandidaat-concessiehouder beschrijft daarom minstens:
• welke visie de concessiehouder heeft op duurzaamheid en ecologie binnen een horecazaak;
• hoe de concessiehouder een voorbeeldfunctie kan en wil vervullen op gebied van een ecologisch en duurzaam café;
• hoe, in welke mate en op welke wijze de concessiehouder zou werken volgens de principes van ecologische voeding;
• hoe een menukaart er zou uitzien (met inbegrip van de prijzen);
• de mate waarin hij bereid is te werken met een controle- en certificatiesystemen van het biogarantielastenboek.
2.2.
Samenwerking
De stad Antwerpen gaat op zoek naar een uitbater die met kennis van zaken en de nodige professionaliteit handelt.
Het is van belang dat de uitbater een goede communicatie kan onderhouden, zowel ten aanzien van klanten als ten
aanzien van verschillende partners.
De nieuwe concessiehouder dient dus niet alleen oog te hebben voor de uitbating van het horeca-gedeelte, maar moet
natuurlijk rekening houden met de uitstraling, functies en doelstellingen van de site.
Het gaat verder dan een louter commerciële uitbating van een horecagelegenheid. De ruimtes moeten vooral gericht
zijn op duurzaamheid en ecologie en de concessiehouder zal er zeker voor open staan dat er lezingen, vergaderingen,
netwerkmomenten, allerhande evenementen … gericht op duurzaamheid en ecologie georganiseerd worden in het
EcoCafé (en het EcoHuis).
Het EcoHuis is mogelijk bereid om huurders van haar zalen voor catering door te verwijzen naar de concessiehouder.
Aan kandidaten wordt daarom gevraagd in hun voorstel toe te lichten of en hoe zij cateringdiensten willen voorzien.
Voorstellen met een cateringaanbod worden positief beoordeeld.Verder worden projectvoorstellen die nog andere
samenwerkingen willen aangaan, gericht op ecologie en duurzaamheid, positief beoordeeld.
Daarnaast moet de look & feel uitnodigend zijn en moeten (fysieke en morele) drempels zo veel als mogelijk worden
weggewerkt. De inrichting van het EcoCafé moet uiteraard aansluiten bij de werking en uitstraling van het EcoHuis.
Het EcoHuis is geopend van dinsdag tot en met vrijdag van 9 uur tot 16.30 uur. De zalen in het EcoHuis kunnen
daarnaast gehuurd worden van dinsdag tot en met zondag (telkens tot 23 uur). Het is van belang dat de openingsuren
van het EcoCafé zo goed als mogelijk aansluiten bij deze van het EcoHuis en de zaalverhuur. Voorstellen waarbij het
EcoCafé minimaal geopend is tijdens de openingsuren van het EcoHuis én tijdens het weekend, worden positief
beoordeeld.
De concessiehouder zal wel te allen tijde rekening moeten houden met de buurt en zal dus geluids-, geur- en lichthinder
beperken.

Kandidaat-concessiehouders zullen daarom in hun projectvoorstel toelichten:
• hoe de concessiehouder de samenwerking met andere partners ziet, in het bijzonder met EcoHuis;
• hoe hij ervoor wil zorgen dat de look & feel van het EcoCafé aansluit bij de werking en uitstraling van het EcoHuis;
• welke openingsuren gehanteerd zouden worden, rekening houdend met de voorwaarden hier boven vermeld;
• of en welke samenwerkingen worden aangegaan;
• of en hoe zij cateringdiensten willen aanbieden.
2.3. Beoordeling
Het voorstel van de kandidaat-concessiehouder zal worden beoordeeld op basis van de volgende criteria:
• de mate waarin en de wijze waarop de concessiehouder zorgt voor duurzaamheid en ecologie binnen een horecazaak;
• de mate waarin en de wijze waarop de concessiehouder een voorbeeldfunctie kan en wil vervullen op gebied van een
ecologisch en duurzaam café;
• de mate waarin en de wijze waarop de concessiehouder zou werken volgens de principes van ecologische voeding en
de mate waarin deze principes terugkomen in de menukaart;
• of de concessiehouder bereid is te werken met een controle- en certificatiesystemen van het biogarantielastenboek;
• of er een aanbod is van catering en de mate waarin dit aanbod rekening houdt met het EcoHuis en de zaalverhuur;
• de voorgestelde openingsuren;
• de wijze waarop de concessiehouder een samenwerking ziet met EcoHuis en de mate waarin ook andere
samenwerkingen zouden worden aangegaan;
• de uitstraling van het EcoCafé en de inrichting, alsook de mate waarin dit aansluit bij de look & feel van het EcoHuis.
3. Businessplan & relevante ervaring (20%)
Het ingediende projectvoorstel moet financieel haalbaar en zelfbedruipend zijn. Kandidaat-concessiehouders tonen de
financiële haalbaarheid van het project aan.
Kandidaten dienen een uitgebreid businessplan te bezorgen met minstens een gedetailleerd overzicht van de geraamde
inkomsten en uitgaven/kosten tijdens de ganse duur van de exploitatie.
Kandidaten dienen daarom aan te tonen in welke mate zij over de juiste kwalificaties, ervaring en deskundigheid
beschikken die nodig zijn om het projectvoorstel te realiseren.
Het voorstel van de kandidaat-concessiehouder zal worden beoordeeld op basis van de volgende criteria:
• de haalbaarheid en realiteitszin van het businessplan en –model;
• de solvabiliteit van de kandidaat en of deze voldoende garanties biedt op het nakomen van de contractuele
verplichtingen;
• de mate waarin de kandidaat over relevante kennis en/of ervaring beschikt;
Deze beoordeling gebeurt aan de hand van de door de kandidaat ingediende documenten en bezorgde informatie.

Onderhandelingen
Indien een voorstel een (substantiële) onregelmatigheid bevat, kan het ingediende voorstel van verdere beoordeling
geweerd worden wegens onregelmatig, onverminderd het recht van AG Vespa om aanvullende of bijkomende
informatie aan de kandidaten te vragen om de (substantiële) onregelmatigheid te regulariseren. Dit betreft geen
verplichting in hoofde van AG Vespa.
Er kan bijkomende informatie en/of toelichting worden gevraagd aan alle, één of meerdere kandidaten.
AG Vespa heeft de mogelijkheid om alle, één of meerdere kandidaten uit te nodigen voor één of meerdere
onderhandelingsronde(n), teneinde het (de) voorstel(len) te optimaliseren zodat deze beter beantwoorden aan de
vooropgestelde doelstellingen en ambities.
Indien niet alle regelmatige kandidaten worden uitgenodigd voor de onderhandelingen, dan worden enkel die
kandidaten uitgenodigd die het meest gunstig gerangschikt zijn op basis van een eerste beoordeling van de voorstellen
in het licht van bovenvermelde beoordelingscriteria.
AG Vespa behoudt zich ook het recht voor om de concessie meteen te gunnen, zonder het voeren van
onderhandelingen. In dat geval geldt het initieel ingediende voorstel als definitief voorstel.

Toewijzing
De concessie wordt toegewezen aan de kandidaat die het hoogste aantal punten behaalt volgens de jury.
De toewijzing zal steeds gebeuren onder het uitdrukkelijk voorbehoud dat deze toewijzing moet worden goedgekeurd
door de bevoegde bestuurlijke organen. Tot het ogenblik waarop zij de toewijzing uitdrukkelijk hebben goedgekeurd,
ontstaat er met andere woorden geen enkele verplichting in hoofde van AG Vespa.
Na de definitieve toewijzing zullen AG Vespa en de concessiehouder de concessieovereenkomst zo snel als mogelijk en
binnen uiterlijk 3 weken ondertekenen.

Wachtkamer
Zowel de kandidaat die het best gerangschikt is, als de regelmatige kandidaten wiens bieding niet werd beoordeeld
als best gerangschikt en die niet eerder werden uitgesloten, worden expliciet per e-mail op de hoogte gebracht van de
definitieve toewijzing.
De regelmatige kandidaten met een gunstige score, maar die niet geselecteerd werden als best beoordeeld, worden
voorlopig in de wachtkamer geplaatst.
De periode waarin andere kandidaten met een geldige bieding in de wachtkamer worden geplaatst eindigt bij het
ondertekenen van de concessieovereenkomst tussen de gekozen kandidaat en AG Vespa en duurt maximaal 4 weken te
rekenen vanaf de kennisgeving van de definitieve toewijzing. Indien de concessieovereenkomst, om eender welke
reden, niet kan ondertekend worden met de best gerangschikte kandidaat, kunnen de andere kandidaten (in de
wachtkamer) geraadpleegd worden voor onderhandelingen met het oog op het ondertekenen van een
concessieovereenkomst of kan besloten worden de procedure stop te zetten.
De bieder verklaart te weten dat AG Vespa het recht heeft om de oproep niet te laten doorgaan, stop te zetten en
eventueel een andere oproep uit te schrijven, zonder dat dit aanleiding kan geven tot enig recht op schadevergoeding
in hoofde van de kandida(a)t(en).

Algemene bepalingen
Indienen van een voorstel = Aanvaarding van alle concessiedocumenten
Door een voorstel in te dienen, aanvaardt de kandidaat onvoorwaardelijk de inhoud van onderhavige randvoorwaarden
en de bijhorende concessiedocumenten zoals de commerciële informatiebrochure, de concessieovereenkomst en de
gepubliceerde bijlagen. De kandidaat aanvaardt bijgevolg gebonden te zijn door de bepalingen van deze documenten.
De algemene bedrijfsvoorwaarden (of gelijkaardige verwijzingen) en/of opmerkingen van de kandidaat die in
voorkomend geval bij het voorstel zouden zijn gevoegd, zullen als nietig en ongeschreven worden gehouden, zelfs
indien het voorstel er uitdrukkelijk naar verwijst.
Vertrouwelijkheid
De informatie die AG Vespa in het kader van deze oproep ter beschikking stelt van de kandidaten, mag niet voor andere
doeleinden worden aangewend, noch aan derden worden meegedeeld, dan voor het indienen van een voorstel.
Alle informatie, ongeacht het type, blijft steeds onder alle omstandigheden eigendom van AG Vespa.
Voor elk “oneigenlijk” gebruik van informatie dient steeds schriftelijk toestemming gevraagd te worden aan AG Vespa.
AG Vespa kan dit gebruik weigeren of voorwaarden opleggen om deze data te gebruiken.
Taalgebruik
De kandidaat gebruikt uitsluitend het Nederlands in zijn mondelinge en schriftelijke relatie met AG Vespa, zo onder
meer voor de opmaak van zijn voorstel.
Van officiële documenten die enkel in een andere taal beschikbaar zijn, kan AG Vespa, desgevallend een beëdigde
vertaling eisen op kosten van de kandidaat. De kandidaat is verantwoordelijk voor eventuele fouten in de vertaling.
Recht om niet toe te wijzen
Het deelnemen aan deze procedure is voor risico van de kandidaten.
AG Vespa behoudt zich het recht voor om de concessie niet toe te wijzen.
AG Vespa behoudt zich het recht voor de procedure te allen tijde te schorsen en/of te stop te zetten en/of een andere
oproep uit te zetten.
Noch het stopzetten noch het schorsen van de oproep kan aanleiding geven tot schadevergoeding, noch enig ander
recht betreffende de concessie in hoofde van de kandidaat.
GDPR
De persoonsgegevens die in het kader van deze oproep, hetzij door een kandidaat zelf aan AG Vespa worden
meegedeeld, hetzij door AG Vespa worden ingewonnen zijn onderworpen aan de GDPR (Verordening 2016/679 van 27
april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens
en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (algemene verordening
gegevensbescherming) (General Data Protection Regulation).
AG Vespa verwerken deze gegevens met het oog op de beoordeling van de kandidaturen en voorstellen.
De kandidaat of inschrijver stemt ermee in dat AG Vespa de relevante persoonsgegevens kunnen doorgeven aan een of
meerdere entiteiten van het netwerk van AG Vespa en/of de stad Antwerpen en door hen kunnen gebruikt worden in
het kader van opdrachten die zij uitschrijven.

Overzicht
Eenheid
EcoCafé

maandelijks minimumbod
€ 880

Afsluit biedingen
11 augustus 2022 om 15 uur

Informatie
De site is te bezichtigen op afspraak. Het plaatsbezoek is ten zeerste aan te raden en gebeurt op eigen risico en
verantwoordelijkheid van de kandidaten.
Contactpersoon
Iris Huybrechts
03 432 83 73
Iris.Huybrechts@antwerpen.be

AG Vespa behoudt zich het recht voor om, indien nodig, aanpassingen aan te brengen aan deze bundel en zal dit in voorkomend geval via de website kenbaar maken. Het is dus aangeraden dat kandidaten regelmatig en
ten laatste voor het indienen van een offerte de website raadplegen.
Alle prijzen, foto’s, oppervlaktematen en plannen die vermeld staan in deze brochure zijn louter informatief en onder voorbehoud van vergissingen en/of wijzigingen. Aan deze gegevens kunnen geen rechten worden ontleend, zij worden vrijblijvend verstrekt, enkel ter inlichting, zonder contractuele verbintenis of garantie van onzentwege. Uw eventuele opmerkingen kan u melden aan ag vespa via agvespa@antwerpen.be.

ag vespa – autonoom gemeentebedrijf vastgoed en stadsprojecten Antwerpen
Paradeplein 25, 2018 Antwerpen – agvespa@antwerpen.be
BE 0267 402 076 – IBAN BE37 0910 1270 6928

