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Tussen de ondergetekenden: 
 
I. Enerzijds de gemeente Gavere, vertegenwoordigd door dhr. Dieter Demets, voorzitter 

gemeenteraad, en dhr. Serge Ronsse, algemeen directeur, handelend in uitvoering van het 
collegebesluit van … 2021, 

hierna genoemd "de concessieverlener" 
 
en 
 
II. anderzijds …, 
  … 

 … 

BE… 
Vertegenwoordigd door … 
hierna genoemd “de concessionaris”,  

 
 
is overeengekomen hetgeen volgt: 

 
 
Voorwerp van de overeenkomst 
 
 
Artikel 1  
 

Deze overeenkomst heeft tot voorwerp het uitbaten en de modaliteiten van uitbating van een 
handelspand (café) gelegen te Markt 22, 9890 Gavere. 
 

Er wordt uitdrukkelijk gesteld dat het voorwerp van deze overeenkomst het karakter van een precaire 
vergunning/concessie heeft en niet valt onder de toepassing van de Wet op de handelshuur-
overeenkomsten.  
 

De concessie geeft de concessionaris geen exclusieve rechten van genot als ware hij een eigenaar van 
het handelspand en hij kan geen ander van dat genot uitsluiten. 
 
De concessionaris kan, onder zijn exclusieve verantwoordelijkheid, steeds (bijkomend) personeel, zoals 
vereist voor een vlotte uitbating, in dienst nemen mits goedkeuring van de concessieverlener. Het is de 
verantwoordelijkheid van de concessionaris ervaren, vakbekwaam en vriendelijk personeel in dienst te 

nemen. De concessionaris moet tevens voortdurend toezicht uitoefenen op het tewerkgesteld personeel. 
De concessieverlener houdt zich het recht voor om bepaalde vaste personeelsleden en/of 
personeelsleden  die  de taken zoals vermeld in artikel 15 van onderhavige overeenkomst uitvoeren, te 
weigeren.  
 
De concessionaris kan de uitbating, onder zijn exclusieve verantwoordelijkheid, geheel of gedeeltelijk 
aan derden toevertrouwen, overdragen of afstaan na akkoord van de concessieverlener. Dit akkoord kan 

ten allen tijde worden ingetrokken. Daarbij blijven echter de voorwaarden en bepalingen van de 
uitbating zoals omschreven in deze overeenkomst onverminderd van kracht lastens de concessionaris. 

 
 

Artikel 2 
 
De concessionaris mag de toegewezen concessie niet overdragen aan een derde. 
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Artikel 3 
 
Het handelspand vermeld in artikel 1 omvat: 

 

 Beknopte omschrijving 

Gelijkvloers Café met ingang langs de Markt 

 Living met kleine keuken 

 Beperkt terras voor de breedte van het café en met 

een obstakelvrije doorgang van minstens één meter 
breed  

Kelder Privaat gedeelte 

 Toiletten voor het publiek 

Verdieping 1 kleine slaapkamer 

 2 grote slaapkamers 

Zolder  

 

Er wordt gezamenlijk een gedetailleerde plaatsbeschrijving opgemaakt die als addendum aan deze 
overeenkomst wordt gehecht. 
 
Het aanwezig cafémeubilair- en materiaal, zoals blijkt uit de plaatsbeschrijving, blijft de volledige 
eigendom van de gemeente. De concessionaris verbindt er zich toe het meubilair en het materiaal in 

goede staat te onderhouden en het (vaste) meubilair niet van lokaal (plaats) te veranderen. De 
concessionaris verbindt er zich tevens toe de ter beschikking gestelde lokalen zoals hierboven 
omschreven geregeld schoon te maken zodat ze in een onberispelijke staat van zindelijkheid verkeren. 
 
De concessionaris verklaart de in concessie gegeven ruimten en de uitrusting van het handelspand 
bezichtigd te hebben, ze goed te kennen om akkoord te gaan met de staat waarin ze zich bevinden en ze 

als zodanig te aanvaarden. De concessionaris verbindt er zich toe deze ruimten en de handelspand-
uitrusting bij het einde van de overeenkomst in dezelfde staat achter te laten met uitzondering van de 
normale slijtage waarvoor de concessionaris niet aansprakelijk is. 
 
Bij de inwerkingtreding en bij het einde van deze overeenkomst zullen daarom in aanwezigheid van beide 
partijen en op tegensprekelijke wijze een staat van bevinding en een inventaris opgemaakt worden. 
Beide documenten zullen een integrerend bestanddeel uitmaken van deze overeenkomst. 

 
 
Artikel 4 
 
De concessionaris en/of de uitbater zal tegenover het publiek en het clienteel de meest hoffelijke en 
correcte houding aannemen. De bediening in het handelspand moet steeds van onberispelijke kwaliteit 
zijn. Het personeel moet de Nederlandse taal machtig zijn en van goed zedelijk gedrag zijn. De 

concessieverlener is gerechtigd om alle bewijsstukken daaromtrent te laten voorleggen.  
 
De uitbating moet onder alle omstandigheden politiek neutraal zijn en onafhankelijk blijven van andere 
soortgelijke ondernemingen of uitbatingen. 
 
 

Artikel 5 
 
Het handelspand moet minstens geopend zijn van 10u tot 12u en van 15u tot 22u. Op maandagmorgen 
dient het handelspand geopend te zijn vanaf 8u. Deze openingsuren gelden als een minimum en niet als 

een maximum. 
 
Er zijn 2 sluitingsdagen tijdens de werkweek toegelaten, uitgezonderd op maandag. De keuze van de 

wekelijkse sluitingsdag(en) van het handelspand wordt in onderling overleg vastgelegd.  
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Artikel 6 
 
De concessionaris moet instaan voor het onderhoud van alle installaties die gelegen zijn in de ruimten 

waar de concessie wordt uitgeoefend en dit conform de geldende wetgeving.  

 
De concessionaris verbindt er zich toe alle bestaande wetten en reglementeringen na te leven bij de 
exploitatie. Mochten deze in de toekomst gewijzigd worden dan zijn alle kosten en lasten hieruit ten laste 
van de concessionaris. 
 
 

Artikel 7 
 
De concessionaris dient zich te houden aan alle gemeentelijke reglementen, de politiereglementen en -
verorderingen die van toepassing zijn.  
 
De concessionaris verbindt er zich toe te voldoen aan de voorschriften inzake gemeentelijke en 

provinciale taksen op vertoningen en vermakelijkheden, inzake SABAM en de politiereglementen. 
 
 
 
Bijzondere voorwaarden 

 
 

Artikel 8 
 
De concessionaris is aansprakelijk voor de schade die tijdens de duur van deze overeenkomst aangericht 
wordt aan de in concessie gegeven ruimten en de inboedel. De schade dient integraal vergoed te worden 
zodra hierom verzocht wordt door de concessieverlener.  
 
De concessionaris licht de concessieverlener onverwijld in omtrent de schade die hij voor het ingaan van 

deze overeenkomst vaststelt of die tijdens de duur van deze overeenkomst ontstaat. 
 
 
Artikel 9  
 
De concessieverlener heeft als eigenaar van het pand volgende verzekeringen afgesloten: 

 

Polisnummer Maatschappij Omschrijving 

38.140.971 Ethias Brandverzekering (incl. afstand van verhaal) 

45.002.984 Ethias Objectieve aansprakelijkheid – brand en ontploffing 

 
De concessienemer verzekert zich als uitbater van het pand minimaal tegen burgerlijke 
aansprakelijkheid. Een verzekering tegen andere risico’s, zoals bijvoorbeeld lichamelijke ongevallen, is 
aangewezen. 
 

 
Artikel 10 
 
De concessionaris zal de uitvoering moeten gedogen van alle werken van welke aard ook, die de 
concessieverlener noodzakelijk acht tijdens de loop van het contract, zonder dat deze laatste daarvoor 
een schadevergoeding mag vorderen. 
 

De herstellings- en onderhoudswerken zijn ten laste van de concessionaris. De concessionaris is 
aansprakelijk voor het degelijk onderhoud van de lokalen die hem ter beschikking worden gesteld. De 
concessionaris is er toe gehouden de concessieverlener in te lichten nopens alle beschadiging of 
abnormale slijtage die hij mocht vaststellen. 

 
 

Artikel 11 
 
De concessionaris verbindt zich ertoe in het handelspand geen betaalde reclame of om het even welke 
aanplakbrieven op te hangen of te laten ophangen, tenzij deze rechtstreeks betrekking hebben op de 
verkoop van zijn dranken of tenzij dit aan de voorafgaande toestemming van de concessieverlener werd 
onderworpen. 
 

Geen emblemen, versieringen, prenten en dergelijke met om het even welk politiek, syndicaal, 
filosofisch, ideologisch karakter of die strijdig zijn met de openbare orde of goede zeden, mogen worden 
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uitgehangen. 
 
Aan de voorgevel van het handelspand mogen geen spandoeken of allerhande vaste constructies worden 

gehangen. 

 
Het is de concessionaris ten strengste verboden zich in de geconcedeerde ruimten bezig te houden met 
onrechtmatige handel of handel vreemd aan de concessieovereenkomst. 
 
 
Artikel 12 

 
De concessionaris waakt erover het café voldoende actief en gericht op de diverse gemeentelijke 
evenementen uitgebaat wordt (zoals bijvoorbeeld de Gaverse kermis, de superprestige, …).  
 
Lokale en regionale bieren maken deel uit van het aangeboden drankenassortiment.  
 

De uitbater van het café promoot eveneens activiteiten en evenementen die georganiseerd worden door 
het toeristisch onthaal De Poort. 
 
In het café worden geen Bingospelen of soortgelijke geplaatst. 
 

 
Artikel 13 

 
Het is de concessionaris niet toegestaan infrastructuur-, verbouwings-, verbeterings- of 
nieuwbouwwerken uit te voeren zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de 
concessieverlener. 
 
Alle infrastructuur-, verbouwings-, verbeterings- of nieuwbouwwerken door de concessionaris 
aangebracht, zijn bij het einde van deze overeenkomst van rechtswege en om niet verworven door de 

concessieverlener in volle eigendom.  
 
In afwijking van deze bepalingen is het de partijen mogelijk voor elk afzonderlijk geval een bijzondere 
schriftelijke overeenkomst aan te gaan. 
 
 

Artikel 14 
 
Ingeval het geconcedeerde handelspand geheel of gedeeltelijk wordt verkocht of weggeschonken of op 

enige andere wijze wordt vervreemd onder bijzondere titel, zal de verkrijger de concessionaris er pas 
kunnen uitzetten mits hij, op straffe van verval, binnen een termijn van drie maanden na de verkrijging 
de concessie ten minste één jaar van tevoren en gemotiveerd opzegt. 
 

Ingeval van uitzetting zoals hierboven bepaald heeft de concessionaris geen recht op enige 
schadevergoeding. 
 
 
 
Concessievergoeding 
 

 
Artikel 15 
 
De concessie wordt verleend mits de betaling aan de concessieverlener van een jaarlijkse vergoeding van 
€ ...  
 

Er wordt een minimum instelvergoeding vooropgesteld van € 12.000 exclusief BTW. 
 
De jaarlijkse vergoeding wordt gekoppeld aan de index der consumptieprijzen. De aanpassingen aan het 
indexcijfer gebeuren automatisch en van rechtswege. De aanpassing geschiedt jaarlijks op de verjaring 
van de concessieovereenkomst en dit volgens volgende formule: 
 

basisvergoeding x nieuw indexcijfer  

----------------------------------------- = geïndexeerde vergoeding 
aanvangsindexcijfer 

 
Het nieuwe indexcijfer is het indexcijfer van de consumptieprijzen van de maand die de verjaring van de 



 

5 
 

concessieovereenkomst voorafgaat. 
 
Het aanvangsindexcijfer is het indexcijfer van de consumptieprijzen van de maand die voorafgaat aan de 

inwerkingtreding van de concessieovereenkomst. 

 
 
Artikel 16 
 
De maandelijkse betalingen gebeuren per overschrijving en na ontvangst van een factuur vanwege de 
concessieverlener die het rekeningnummer en de gestructureerde mededeling vermeldt.  

 
Bij niet-tijdige betaling van de concessievergoeding brengt het achterstallige bedrag van rechtswege 
intresten mee voor een bedrag van de wettelijke intrestvoet, te rekenen vanaf de vervaldag van de 
termijn tot aan de dag van de betaling en dit zonder ingebrekestelling en onverminderd het recht van het 
bestuur om de gerechtelijke ontbinding van de concessie te vorderen. 
 

 
Artikel 17 
 
Alle kosten voor verlichting, verwarming, water- en elektriciteitsverbruik zijn ten laste van de 
concessionaris. 

 
Alle belastingen en heffingen zullen door de concessionaris worden gedragen, met uitzondering van de 

onroerende voorheffing die ten laste van de concessieverlener valt. 
 
 
Artikel 18 
 
Als waarborg voor de concessieovereenkomst wordt een bankwaarborg gevraagd ten belope van drie 
maanden huur. Deze waarborg moet na de ondertekening van de concessie-overeenkomst en voor het 

overhandigen van de sleutels worden betaald op een geblokkeerde rekening bij Belfius Bank tussen de 
concessionaris en de concessieverlener. 
 
De waarborg wordt vrijgegeven na beëindiging van de overeenkomst en nadat is vastgesteld dat de 
concessionaris alle verplichtingen is nagekomen. Uit hoofde van deze borgsom is de gemeente geen 
intresten verschuldigd aan de concessionaris. 

 
 
 

Duur, opzeg en verbreking 
 
 
Artikel 19 

 
De concessie wordt verleend voor een periode van drie jaar, ingaand op … 2021 en eindigt op … 2024 
met mogelijke stilzwijgende verlenging voor telkens dezelfde periode zonder dat de totale termijn de 
duur van negen jaar overschrijdt. 
 
Beide partijen kunnen de concessie ten allen tijde opzeggen mits het in acht nemen van een 
opzegperiode van 6 maanden. Deze opzegging moet gebeuren met een aangetekend schrijven. 

 
 
Artikel 20 
 
Er wordt een proefperiode voorzien van 12 maanden, welke zal eindigen op … 2022. 
 

Tijdens de proefperiode kunnen de concessionaris en de concessieverlener de concessie ten allen tijde 
opzeggen mits het in acht nemen van een opzegperiode van 1 maand. Deze opzegging moet gebeuren 
met een aangetekend schrijven. 
 
 
Artikel 21 
 

De concessieverlener heeft steeds het recht eenzijdig, van rechtswege en zonder dat enige opzeg of 
schadeloosstelling vereist is, deze concessie te verbreken indien het openbaar belang dit zou eisen of 
indien de concessionaris in gebreke zou blijven de voorwaarden van deze concessie na te leven. 
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Worden inzonderheid beschouwd als redenen tot verbreking van de overeenkomst: 
1. het plegen van strafbare feiten, 
2. niet-betaling van verschuldigde bedragen, 

3. slecht onderhoud van de ruimten voor de uitoefening van de handelspand-activiteit, 

4. verandering van de uitbater(s) zonder voorafgaande goedkeuring van de concessieverlener, 
5. faling/faillissement van de concessionaris, 
6. nalatigheid in de uitbating, 
7. overlijden van de concessionaris. 

Deze opsomming is niet limitatief. 
 

 
Artikel 22  
 
Geen enkele vergoeding van welke aard ook is door de gemeente verschuldigd aan de concessionaris op 
het einde van de concessie. De concessionaris erkent bij het einde van de concessieovereenkomst niet 
gerechtigd te zijn op het handelsfonds of op enige meerwaarde die hij zou hebben bijgebracht. 

 
Bij het einde van de concessie moet de concessionaris de lokalen in hun vroegere toestand herstellen 
zoals blijkt uit de daartoe opgestelde staat tenzij de gemeente er de voorkeur aan zou geven om de door 
de concessionaris uitgevoerde verbetering- of verbouwingswerken te behouden, in welk geval de 
concessieverlener hiervoor evenmin een vergoeding verschuldigd is. 

 
 

 
Geschillenbeslechting  
 
Artikel 23 
 
Deze overeenkomst wordt beheerst door het Belgisch recht. Eventuele geschillen met betrekking tot deze 
overeenkomst behoren tot de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken van Gent. 

 
 
 
Registratie 
 
 

Artikel 24 
 
Deze overeenkomst zal digitaal worden geregistreerd ten laste van de gemeente. 

 
 
 
Opgemaakt te Gavere op … 2021 in drie exemplaren waarvan elke partij erkent er één ontvangen te 

hebben. Het derde exemplaar is bestemd voor de registratie. 
 
 
Namens de concessionaris,     Namens de concessieverlener, 
 
 
…       de algemeen directeur,  de voorzitter van de 

 gemeenteraad,    
  
 
 
 
            Serge RONSSE       Dieter DEMETS  


