Uitbater gezocht voor
bar_TAKEOFF
Voor de uitbating van bar_TAKEOFF gaat AG Vespa* in opdracht van STAN
(Studenten Stad Antwerpen) en de stad Antwerpen op zoek naar een
gemotiveerde concessiehouder die de focus zal leggen op innovatie en groei
bij het ondernemen bij Antwerpse studenten.
Bar_TAKEOFF is een plek voor en door studenten pal in het centrum van de
studentenbuurt. De focus van de bar ligt op het innoveren, groeien en
ondernemen. Het is dé ontmoetingsplek voor studenten en het hoofdkwartier
voor jong ondernemerschap. Het fungeert als co-workingspace waar lezingen,
vergaderingen, netwerkmomenten en andere evenementen kunnen
plaatsvinden.
Geïnteresseerden kunnen een voorstel indienen onder gesloten omslag tot
uiterlijk 20 juni 2022 om 15 uur.

CONCESSIE
Kleine Kauwenberg 17 – 19
2000 Antwerpen

Uiterlijke start concessie
5 september 2022
Einde concessie
30 juni 2025
Afsluit biedingen
20 juni 2022 om 15 uur

Inleiding
De concessieovereenkomst met de huidige uitbater van bar_TAKEOFF loopt af op 30 juni 2022. STAN gaat daarom op
zoek naar een nieuwe concessiehouder die bar_TAKEOFF zal uitbaten, maar ook studenten kan en wil bijstaan!
STAN en de stad Antwerpen willen een plek creëren waar studenten en jongeren ondernemingszin kunnen tanken en zo
proeven van het ondernemerschap. Het is dus van belang dat de nieuwe concessiehouder voldoende affiniteit heeft met
zowel het (beginnend) ondernemerschap als met studenten. We willen dat ondernemers zich thuis voelen in de stad en
hier mogelijks een voedingsbodem vinden om hun eigen zaak te laten groeien en bloeien. bar_TAKEOFF moet dus dé
ontmoetingsplek worden voor studenten en jong ondernemerschap. Ze moeten er kunnen (samen) werken, studeren,
vergaderen, netwerken, lezingen houden en volgen, evenementen organiseren en zo veel meer!
De concessiehouder onderhoudt een vlotte interne communicatie met de andere partners en denkt en werkt mee in
functie van deuitstraling van de site.
De uitbating van bar_TAKEOFF gebeurt steeds in nauwe samenwerking met STAN en AUHA (Associatie Universiteit &
Hogescholen Antwerpen). Andere belangrijke stakeholders zijn (natuurlijk) studenten, maar zeker ook de stad
Antwerpen, de bedrijfswereld, hoger onderwijs, docenten en directies.
Meer informatie over STAN en bar_TAKEOFF kan je terugvinden op de volgende websites: www.stanstan.be en
www.takeoffantwerp.be.
*AG Vespa publiceert deze oproep in opdracht van STAN. Onderhavige procedure wordt met andere woorden gevoerd door STAN en hij zal ook de concessie toewijzen
aan de meest geschikte kandidaat op basis van hetgeen bepaald wordt in deze informatieve bundel. Het is STAN die bijgevolg de concessieovereenkomst zal afsluiten
met de weerhouden kandidaat. AG Vespa heeft enkel een adviserende en begeleidende rol ten aanzien van STAN.

Ligging

Omgeving
Bar_TAKEOFF is gelegen aan de Kleine Kauwenberg, pal in het hartje van de Antwerpse studentenbuurt.
Ideaal gelegen tussen de stadscampus, Campus Paardenmarkt en Campus Mutsaard.
Het gebouw maakt deel uit van de site GATE15. Op deze site zijn onder andere STAN, het internationaal
studentenloket en verschillende studentenkoten gevestigd.

Kenmerken en indeling
Bar TAKEOFF is gelegen op het gelijkvloers en omvat een totale oppervlakte van ca. 299 m², bestaande uit de
volgende ruimtes:
•
•
•
•
•
•
•
•

Inkomsas: ca. 5 m²
Commerciële ruimte ca. 216 m²
Keuken: ca. 27 m²
Sanitair dames – heren en mindervaliden: ca. 33 m²
Technische ruimte: ca. 11 m²
Vuilnisberging: ca. 2 m²
Tellerlokaal: ca. 5 m²
buitenruimte: ca. 71 m²

Belangrijkste concessievoorwaarden
1. Juridische vorm
Concessie voor diensten met een bijhorende terbeschikkingstelling van het goed.
2. Bestemming
De exploitatie van bar_TAKEOFF conform het definitieve projectvoorstel.
3. Voorwerp
De concessieovereenkomst word toegestaan voor de uitbating van bar_TAKEOFF, aangeduid op het plan in bijlage 3
en gelegen te 2000 Antwerpen, Kleine Kauwenberg 17 – 19.
4. Inrichting
Bar_TAKEOFF is uitgerust met een toog en toogelementen, toogkasten, opbergkasten, cafétafels- en stoelen,
zitelementen, verlichting, planten, kussens, flexibele tafels (om te vormen tot tafel, statafel of zitbank), stoelen,
tijdschrifthouders en beamers. De lokalen zijn uitgerust met de nodige aansluitingsmogelijkheden voor
waterleiding, elektriciteit en verwarming. De concessiehouder zal deze goederen in goede staat moeten
onderhouden.
De concessiehouder zal het overige meubilair en de exploitatietoestellen zoals onder meer een
koelkast, diepvriezer, koffie- en dranktoestellen … voorzien op zijn kosten.
5. Vergunningen
De concessiehouder dient zelf in te staan voor het aanvragen van al de noodzakelijke vergunningen.
6. Termijn
De concessieovereenkomst eindigt in principe van rechtswege op 30 juni 2025.
De volledige exploitatie moet uiterlijk op 5 september 2022 zijn opgestart door de concessiehouder.
Van 22 augustus 2022 tot 2 september 2022 vindt er nog een summerschool plaats, georganiseerd door AUHA, en is
het goed dus nog niet volledig beschikbaar voor de concessiehouder.
De concessie is mogelijk verlengbaar met een periode van 3 jaar indien (1) de huidige samenwerkingsovereenkomst
tussen STAN en AUHA (de Associatie Universiteit & Hogescholen Antwerpen) met betrekking tot de uitbating van
het goed verlengd wordt én (2) STAN het goed voor gelijkaardige doeleinden in concessie wil blijven geven én (3)
na een positieve evaluatie van de concessiehouder.
7. Belastingen, lasten en taksen
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.
8.

Onderhoudsverplichting
De concessiehouder zal instaan voor het huurdersonderhoud van het gebouw.

9.

Vergoeding
De site wordt ter beschikking gesteld aan de concessiehouder voor een basisbedrag van 15.000 euro per jaar.
De vergoeding zal maandelijks aangerekend worden vanaf 1 september 2022.
Daarnaast zal er maandelijks ook een provisie van 400 euro aangerekend worden voor het verbruik van gas, water
en elektriciteit. Hiervoor wordt jaarlijks een eindafrekening opgesteld.
STAN voorziet daarenboven 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.

10. Waarborg
De concessiehouder moet een waarborg stellen ten bedrage van minimaal 2.500 euro om de goede uitvoering van
de verbintenissen te garanderen.

Procedure
Biedingen onder gesloten omslag
Alle geïnteresseerde kandidaten krijgen de kans een voorstel in te dienen voor de uitbating van bar_TAKEOFF.
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 bar_TAKEOFF, Kleine Kauwenberg 17 – 19, 2000 Antwerpen”
“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 20 juni 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 & businessplan (met bijlagen).

1. Ingevuld en ondertekend biedingsformulier + 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 STAN 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 een 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 & businessplan
Elke kandidaat moet een projectvoorstel bezorgen, rekening houdende met de hieronder opgesomde
beoordelingscriteria.

Beoordelingscriteria
Van de regelmatige voorstellen zal een beoordelingscommissie een rangschikking maken op basis van onderstaande
criteria:
• projectvoorstel (70%);
• relevante ervaring & ondernemingszin (30%).
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 STAN 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

Beoordelingscommissie
De beoordelingscommissie zal bestaan uit:
• 1 afgevaardigde van STAN;
• 1 afgevaardigde van AUHA;
• 2 afgevaardigden van de afdeling business en innovatie van de stad Antwerpen.

Projectvoorstel
Het projectvoorstel (70%)
Bar_TAKEOFF is de uitvalsbasis voor TAKEOFFANTWERP, een community van intussen zo’n 1.000 ondernemende
studenten. TAKEOFFANTWERP voedt de ambitie en het zelfvertrouwen bij studenten om te “ondernemen” en stelt
faciliteiten ter beschikking. Ze creëert als het ware een community voor studenten-starters en studenten-ondernemers
waarbij de focus ligt op inspireren, informeren, coachen en faciliteren. TAKEOFFANTWERP richt zich in de eerste plaats
op de Antwerpse studenten, maar ook bijvoorbeeld docenten en dienstverleners kunnen er terecht.
In de week zal de werking van de bar zich voornamelijk toespitsen op het studentenleven en -activiteiten, met een
prioritair partnerschap van STAN en AUHA. De fysieke ruimte moet daarbij minstens de volgende functies vervullen:
• een ontmoetingsplaats en werkplek voor ondernemende studenten
• een eventlocatie voor ondernemende activiteiten, zowel tijdens de lesuren als 's avonds
• een plek waar de (brede) doelgroep terecht kan voor advies
De ruimtes moeten vooral gericht zijn op innoveren, groeien en ondernemen. Het (laten) organiseren van lezingen,
vergaderingen, netwerkmomenten, allerhande evenementen … zal dus hopelijk dagelijkse kost zijn.
STAN/stad Antwerpen gaat dus op zoek naar een uitbater voor bar_TAKEOFF, 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 intern ten aanzien van de verschillende partners. De nieuwe concessiehouder dient dus niet
alleen oog te hebben voor de uitbating van bar_TAKEOFF, maar moet daarbij rekening houden met de uitstraling,
functies en doelstellingen van de hele site van GATE15.
De nieuwe concessiehouder is idealiter een geboren, dynamische ondernemer die graag een voorbeeld wil zijn voor
ondernemende studenten. Het is dan ook van belang dat de concessiehouder voeling heeft met deze jongeren en hen
de juiste informatie, adviezen en faciliteiten (zoals bijvoorbeeld een overlegruimte of catering) kan aanreiken.
Bar_TAKEOFF is dus zeker geen gewone commerciële uitbating van een horecagelegenheid.
De concessiehouder staat verder open voor de samenwerking met STAN/stad Antwerpen en AUHA . Aansluitend is
bar_TAKEOFF ook de thuishaven van SINC, een studentenclub rond entrepreneurship.
De ruimtes in bar_TAKEOFF worden tijdens de reguliere openingsuren van de bar verhuurd door STAN, maar de
inkomsten komen wel toe aan de concessiehouder. Verder kan STAN zijn huurders in de ruimtes van GATE15 toeleiden
naar het cateringaanbod van de concessiehouder.
Verder is het van belang dat de nieuwe concessiehouder voldoende flexibel is.Het is geen 9-to-5 job, en inspelen op
nieuwe opportuniteiten en tendensen, kunnen inhaken bij bestaande initiatieven en probleemoplossend kunnen
werken komen als vanzelfsprekend bij de jobomschrijving.
We vragen aan de concessiehouder om ons mee te nemen in zijn of haar visie rond het horecagebeuren. Hoe zou de
menukaart er (kunnen) uitzien, hoe wordt een goede prijs/kwaliteitverhouding nagestreefd, op welke manier kan
de concessiehouder rekening houden met het budget van een doorsnee student, hoe zal er worden ingespeeld op de
“foodtrends” onder de jongeren …
Daarnaast is het van belang dat de look & feel uitnodigend is en (de fysieke en morele) drempels zo veel als mogelijk
worden weggewerkt.
De concessiehouder zal daarom zo ruim mogelijke openingsuren hanteren tijdens het academiejaar. Concreet moet
bar_TAKEOFF tijdens weekdagen minimaal geopend zijn van 8 tot 18 uur. De concessiehouder mag daarnaast ook
bijkomende activiteiten organiseren tussen 20 en 2 uur van maandag tot en met donderdag, tussen 18 en 2 uur op
vrijdag en tussen 9 en 2 uur van zaterdag tot en met zondag. Tijdens de weekends en vakantieperiodes mag de concessiehouder andere accenten leggen. Hierbij mag de wettelijke geluidsnorm van 85 dB(A) echter niet
overschreden worden.
Projectvoorstellen met ruimere openingsuren en waarbij veel activiteiten worden voorgesteld die gericht zijn op de
vooropgestelde doelgroep, worden aangemoedigd en positief gewaardeerd.

De concessiehouder zal daarbij rekening houden met de buurt en de bovenliggende studentenkamers, en daarbij
geluid-, geur- en lichthinder te allen tijde beperken.
De vakantieperiodes moeten afgestemd worden op de schoolvakanties. bar_TAKEOFF kan dus enkel gesloten zijn
omwille van vakantie gedurende de kerstperiode, semestriële vakantieperiodes, de paasvakantie en tijdens een vaste
vakantieperiode in de zomervakantie (juli en augustus).
Het voorstel van de kandidaat-concessiehouder beschrijft daarom minstens:
• hoe de concessiehouder een voorbeeldfunctie kan en wil vervullen ten aanzien van ondernemende studenten;
• hoe de concessiehouder de community van ondernemende studenten (actief) wil benaderen, aantrekken en
bereiken;
• hoe de concessiehouder de samenwerking met andere partners ziet, in het bijzonder met STAN en AUHA;
• welke visie de concessiehouder heeft op het inspireren, informeren, helpen, faciliteren en ondersteunen van
studenten die willen ondernemen en welke concrete initiatieven daartoe genomen zouden worden;
• welke activiteiten de concessiehouder zou organiseren om aan de vooropgestelde doelstellingen te voldoen;
• welke openingsuren gehanteerd zouden worden, rekening houdend met de voorwaarden hier boven vermeld;
• de visie met betrekking tot de uitbating van het horecagedeelte.
Het ingediende projectvoorstel moet financieel haalbaar en zelfbedruipend zijn. Kandidaat-concessiehouders tonen de
financiële haalbaarheid van het project aan. Kandidaten dienen daarom een uitgebreid businessplan te bezorgen met
minstens een gedetailleerd overzicht van de geraamde inkomsten en uitgaven/kosten tijdens de ganse duur van de
exploitatie.
Het pand wordt ter beschikking gesteld voor een jaarlijks basisbedrag van 15.000 euro exclusief btw en is in principe
volledig gemeubileerd. De concessiehouder zal op zijn of haar kosten enkel nog de exploitatietoestellen moeten
plaatsen zoals een koelkast, oven, koffiemachine, diepvriezer …
Het voorstel van de kandidaat-concessiehouder zal worden beoordeeld op basis van de volgende criteria:
• de mate waarin en de wijze waarop de concessiehouder een voorbeeldfunctie kan en wil vervullen ten aanzien van
ondernemende studenten;
• de mate waarin en de wijze waarop hij of zij (actief) de community van ondernemende studenten wil bereiken;
• de mate waarin en de wijze waarop de concessiehouder een samenwerking met verschillende partners, waaronder
STAN en AUHA, ziet;
• de mate waarin en de wijze waarop hij of zij ondernemende studenten zal begeleiden, helpen en ondersteunen;
• de mate waarin en de wijze waarop activiteiten worden georganiseerd;
• de haalbaarheid en realiteitszin van het horecagedeelte en de mate waarin het horecagebeuren kan bijdragen aan
de vooropgestelde doelstellingen;
• de openingsuren;
• 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 kandidaat dient dus een plan van aanpak uit te werken waarin hij of zij zijn of haar visie toelicht en beschrijft en de
mate waarin wordt tegemoet gekomen aan de hierboven vermelde beoordelingscriteria.
Relevante ervaring & ondernemingszin (30%)
Aangezien de concessiehouder een voorbeeldfunctie zal hebben ten aanzien van ondernemende studenten, is het van
belang dat er voldoende ondernemingszin aanwezig is. Het is enerzijds van belang dat de concessiehouder ervaring
heeft in de uitbating van dergelijke commerciële ruimte, maar anderzijds ook in het begeleiden, helpen en
ondersteunen van studenten die willen ondernemen. Kandidaten dienen daarom aan te tonen in welke mate ze over de
juiste kwalificaties, ervaring en deskundigheid beschikken die nodig zijn om het projectvoorstel te realiseren.
De beoordeling zal dus rekening houden met:
• de mate waarin de kandidaat over relevante kennis en/of ervaring beschikt in ondernemen;
• de mate waarin de kandidaat over relevante kennis en/of ervaring beschikt voor de vooropgestelde exploitatie van
bar_TAKEOFF;
• de mate waarin de kandidaat over relevante kennis en/of ervaring beschikt met betrekking de specifieke
doelgroep (nl. ondernemende studenten);
De beoordeling gebeurt aan de hand van de door de kandidaat ingediende documenten en bezorgde informatie.

Onderhandeling, toewijzing en verloop
Onderhandeling
Indien een voorstel een (substantiële) onregelmatigheid bevat, kan het ingediende voorstel van verdere beoordeling
geweerd worden wegens onregelmatig, onverminderd het recht van STAN en/of 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 STAN en/of AG Vespa.
Er kan bijkomende informatie en/of toelichting worden gevraagd aan alle, één of meerdere kandidaten.
STAN 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.
STAN 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
beoordelingscommissie.
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 STAN.
Na de definitieve toewijzing zullen STAN en de concessiehouder de concessieovereenkomst zo snel als mogelijk en
binnen uiterlijk 2 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 STAN en duurt maximaal 3 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 STAN 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 STAN en/of AG Vespa in het kader van deze oproep ter beschikking stellen 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 STAN.
Voor elk “oneigenlijk” gebruik van informatie dient steeds schriftelijk toestemming gevraagd te worden aan STAN.
STAN 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 STAN en/of AG Vespa, zo
onder meer voor de opmaak van zijn voorstel.
Van officiële documenten die enkel in een andere taal beschikbaar zijn, kan STAN, 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.
STAN behoudt zich het recht voor om de concessie niet toe te wijzen.
STAN 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 STAN en/of
AG Vespa worden meegedeeld, hetzij door STAN en/of 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).
STAN en/of AG Vespa verwerken deze gegevens met het oog op de beoordeling van de kandidaturen en
voorstellen.
De kandidaat of inschrijver stemt ermee in dat STAN en/of AG Vespa de relevante persoonsgegevens kunnen doorgeven
aan een of meerdere entiteiten van het netwerk van STAN en/of AG Vespa en/of de stad Antwerpen en door hen kunnen
gebruikt worden in het kader van opdrachten die zij uitschrijven.

Overzicht
Eenheid
bar_TAKEOFF

oppervlakte

jaarlijkse basisvergoeding

Afsluit biedingen

15.000 euro

20 juni 2022 om 15 uur

ca. 299 m²

Bezichtiging en informatie
De site is op afspraak te bezichtigen op onderstaande kijkmomenten. Het plaatsbezoek is ten zeerste aan te raden en
gebeurt op eigen risico en verantwoordelijkheid van de kandidaten en verloopt in coronaveilige omstandigheden met
inachtneming van de alsdan geldende voorschriften.
Kijkmomenten
• vrijdag 20 mei 2022 van 9u00 tot en met 11u00;
• woensdag 25 mei 2022 van 13u00 tot en met 15u00;
• dinsdag 31 mei 2022 van 16u00 tot en met 18u00.

Contactpersoon
Sophie Pelsmaekers
03 292 31 70
Sophie.Pelsmaekers@stanstan.be

STAN behoudt zich het recht voor om, indien nodig, aanpassingen aan te brengen aan deze oproep en bijhorende
documenten. In dat geval zal deze informatie kenbaar gemaakt worden via de website van AG Vespa. Het is dus aangeraden dat kandidaten regelmatig de website van AG Vespa raadplegen.
Bijlagen
1. Biedingsformulier
2. Concessieovereenkomst
3. Plannen
4. EPC (in aanvraag)
5. Vastgoedinformatie (in aanvraag)
6. Handelshuurovereenkomst (op aanvraag)

