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INSCHRIJVINGSFORMULIER VOOR DE UITBATING VAN CAFE 

CLUB MET ADRES TE MARKT 22, 9890 GAVERE 
 
 

 

 
Inschrijving door een natuurlijk persoon/niet-vennootschap (1) 

 

De ondergetekende(n):  .............................................................................................................  

(naam en voornaam)       

 

hoedanigheid of beroep:  ............................................................................................................  

  

geboorteplaats en –datum:  ........................................................................................................  

 

nationaliteit:  ............................................................................................................................  

 

volledig adres:  .........................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................................  

 

 

Inschrijving door een vennootschap (1) 

 

De vennootschap:  .....................................................................................................................  

(handelsnaam of benaming en rechtsvorm)       

 

met maatschappelijke zetel te (volledig adres):  ............................................................................  

 ...............................................................................................................................................  

 

btw-nummer: ............................................................................................................................  

 

vertegenwoordigd door de ondergetekende(n) (2):  ......................................................................  

 ...............................................................................................................................................  

 

Stelt volgende uitbater(s) voor : 

Naam en voornaam:  .........................................................................................................  

hoedanigheid of beroep:  ...................................................................................................  

geboorteplaats en –datum:  ...............................................................................................  

nationaliteit: ....................................................................................................................  

volledig adres: .. ...............................................................................................................  

 ................................................................................................................  

 

 

Verbind(t)(en) zich bij deze inschrijving om overeenkomstig de bepalingen en voorwaarden zoals 

opgenomen in het ontwerp van concessieovereenkomst goedgekeurd door de gemeenteraad in de zitting 



 

Inschrijvingsformulier uitbating pand gelegen te Markt 22, 9890 Gavere 

van 22 februari 2021 het pand gelegen te Markt 22, 9890 Gavere, uit te baten tegen een vast jaarlijks 

bedrag van (voluit geschreven) exclusief BTW: 

 

 ...............................................................................................................................................  

 

Dit bedrag wordt gekoppeld aan de index der consumptieprijzen (cfr. artikel 15 van de 

concessieovereenkomst). 

 

Deze inschrijving machtigt de gemeente Gavere alle nuttige inlichtingen van financiële of morele aard in te 

winnen bij andere organismen of instellingen betreffende de ondergetekende of de vennootschap. 

 

Deze inschrijving behelst de verbintenis om op een eenvoudige aanvraag en binnen de kortste tijd aan het 

bestuur de documenten en attesten te bezorgen waarvan het de voorlegging zou eisen krachtens de 

concessievoorwaarden vastgesteld in het ontwerp van concessieovereenkomst. 

 

 

Gedaan te ……………………..........................., op ……………………........................... 

 

 

De inschrijver(s), 

(handtekening(en)) 

 

 

 

 

 

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

De inschrijving moet gebeuren onder dubbel gesloten omslag. 

 

De binnenste omslag vermeldt ‘concessie pand café Club'. 

 

De afgifte van de inschrijvingen gebeurt via aangetekend schrijven gericht aan de gemeente 

Gavere, dienst financiële organisatie, Markt 1 te 9890 Gavere. De inschrijving dient minstens 

vier kalenderdagen voor de datum vastgesteld voor het openen van de aanbiedingen, zijnde 

op uiterlijk 30 april 2021, besteld te worden.  

 

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

   (1)  Doorhalen wat niet van toepassing is. 

   (2)  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. 


