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BIEDINGSFORMULIER
1.

Algemeen
Geïnteresseerden stellen zich aan de hand van dit formulier kandidaat voor de concessie.

2.

Wijze van inschrijving
De kandidaat zorgt voor een correcte invulling en ondertekening van het biedingsformulier. Dit
betekent dat:
- het gedagtekend is;
- het de volledige rechtsgeldige verschijning van de kandidaat vermeldt;
- de kandidaat verklaart de biedingvoorwaarden en de voorwaarden van de
concessie te aanvaarden;
- de vergoeding is vermeld, zowel in cijfers als in letters, die de kandidaat bereid is
aan de stad Leuven te betalen;
- het voorzien is van de gevraagde documenten;
- het voorzien is van geldige handtekeningen.
Kandidaten voegen bij dit formulier verplicht volgende documenten:
- verklaring op eer;
- de gevraagde documenten met betrekking tot de perso(o)n(en) die zal/zullen instaan
voor de uitbating:
- geboorteakte
- bewijs van nationaliteit
- blanco uittreksel uit het strafregister niet ouder dan 3 maanden
- bewijs van beroepsbekwaamheid
- gezondheidsattest
De vennootschappen die biedingen inzenden, zijn gehouden onder dezelfde omslag
mededeling te bezorgen van een exemplaar van hun statuten en de stukken waaruit de
machtiging van de ondertekenaars blijkt.
Kandidaten bezorgen dit formulier met bijlagen in een vóór de opening van de
kandidaatstellingen op één van de volgende wijzen.
De kandidaatstelling wordt tijdig per post verzonden (een aangetekende zending is niet
verplicht, wel aan te raden) of wordt afgegeven uiterlijk 21 december 2021 om 12u.
De omslag bevat volgende vermelding:
- de datum waarop de biedingen worden geopend “bieding van 21 december
2021”
- de verwijzing naar het lastenboek “concessie frituur, gelegen PrinsRegentplein 60 te 3010 Leuven”.
Bij inzending per gewone post of aangetekend, wordt die gesloten omslag geschoven in een
tweede omslag met vermelding “opening bieding van 21 december 2021”
Deze tweede omslag wordt geadresseerd aan het college van burgemeester en schepenen,
Professor Roger Van Overstraetenplein 1 te 3000 Leuven
Er is geen publieke opening van de offertes/biedingen.
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! Aandacht !
Worden als onontvankelijk beschouwd,
voorgeschreven wijze worden ingediend.
3.

de

inschrijvingen

die

niet

op

de

Kandidaatstelling
Ondergetekende
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
rijksregisternummer …………………………………………………………………
BTW-nummer of ondernemingsnummer
…………………………………………
handelend ingevolge volmacht van ………………………………………………………………..
handelend overeenkomstig artikel ……………..…….. van de statuten van de vennootschap
hierna genoemd “de bieder”, heeft kennis genomen van de biedingvoorwaarden, de
voorwaarden van de concessie en de inhoud van dit formulier en verklaart ermee in te
stemmen.
De bieder stelt zich kandidaat voor de concessie van het frituur, gelegen Prins-Regentplein 60
te 3010 Leuven voor een bedrag van
bedrag in CIJFERS: …………………………………………………. EUR/jaar
bedrag in LETTERS:
……………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………….EUR/jaar

Naam, datum en handtekening
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