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OFFERTEFORMULIER 

NATUURLIJKE PERSOON 

Ondergetekende (naam en voornaam) 

 

 

 

Hoedanigheid of beroep 

 
 

Nationaliteit  

Woonplaats (volledig adres) 

 

 

 

 

Telefoon  

E-mailadres voor officiële kennisgevingen in 
het kader van de plaatsingsprocedure én 
tijdens de uitvoering van de opdracht 

 

 

ofwel1 

VENNOOTSCHAP 

Vennootschap (benaming, rechtsvorm) 

 

 

Nationaliteit  

Maatschappelijke zetel (volledig adres) 

 

 

 

Telefoon  

E-mailadres voor officiële kennisgevingen in het 
kader van de plaatsingsprocedure én tijdens de 
uitvoering van de opdracht 

 

 
1 Doorhalen wat niet van toepassing is 

 

Maaien en begrazen op openbaar domein Stad Gent,  
diverse percelen 

 
GD 2022/13 

onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking 
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Naam en functie van de gemachtigde(n) die 
optreedt/optreden en 
ondertekent/ondertekenen voor de 
vennootschap   

 

 

ofwel2 

COMBINATIE ZONDER RECHTSPERSOONLIJKHEID 

Naam combinatie zonder rechtspersoonlijkheid 

 

 

Nationaliteit  

 

Voorlopige zetel (volledig adres) 

 

 

Telefoon  

E-mailadres voor officiële kennisgevingen in het 
kader van de plaatsingsprocedure én tijdens de 
uitvoering van de opdracht 

 

 

BESTAANDE UIT DE HIERNAVOLGENDE NATUURLIJKE PERSONEN/VENNOOTSCHAPPEN:  

Naam en volledig adres   Ondernemingsnummer Naam en functie van de 
gemachtigde(n) die 
optreedt/optreden en 
ondertekent/ondertekenen voor 
de partner van de combinatie 

   

 

   

 

   

 

 

 
2 Doorhalen wat niet van toepassing is 
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VERBINDT/VERBINDEN ZICH HOOFDELIJK OP ZIJN/HUN ROERENDE EN ONROERENDE GOEDEREN TOT 
UITVOERING VAN DE OPDRACHT OVEREENKOMSTIG DE BEPALINGEN EN VOORWAARDEN VAN HET 
BESTEK VOOR WAT BETREFT VOLGENDE PERCELEN: 

(gelieve hieronder de percelen waarvoor u een offerte indient aan te duiden met vermelding JA of 
NEE– indien u voor meer dan 3 percelen een offerte indient, gelieve dan ook een voorrangsvolgorde 
aan te duiden ) 

OMSCHRIJVING PERCEEL DEELNAME? VOORRANGS- 
VOLGORDE 

PERCEEL 1: HOOILANDBEHEER DEEL TOEGANGSZONE GENTBRUGSE MEERSEN   

PERCEEL 2:HOOILANDBEHEER HOOILAND DE CAMPAGNE   

PERCEEL 3HOOILANDBEHEER DEEL VIJFWEEGSEPARK   

PERCEEL 4: HOOIWEIDEBEHEER DEEL GROENE VELDEN   

PERCEEL 5: HOOIWEIDEBEHEER GENTBRUGSE MEERSEN (CENTRAAL MOERAS)   

PERCEEL 6: BEGRAZINGSBEHEER GENTBRUGSE MEERSEN (BEGRAZINGSBLOK)   

PERCEEL 7:BEGRAZINGSBEHEER WEIDECOMPLEX DE CAMPAGNE   

 

 

A. ALGEMENE INLICHTINGEN 
 

Inschrijving bij de RSZ nr. 

Btw (alleen in België) nr. 

 

B. SOCIALE ZEKERHEID (inschrijvers die personeel tewerkstellen dat niet onderworpen is aan de 
Belgische sociale zekerheid) 

Bij deze offerte voeg ik of voegen wij de in art. 62, §3 KB Plaatsing bedoelde attest. 

 

C. FISCALE VERPLICHTINGEN (inschrijvers die niet gevestigd zijn in België) 

Bij deze offerte voeg ik of voegen wij de in art. 63, §3 KB Plaatsing bedoelde attesten. 

 

D. ONDERAANNEMERS 

Opgave van de andere entiteiten op wiens technische of beroepsbekwaamheid beroep wordt 
gedaan om aan te tonen dat wordt beantwoord aan de minimale vereisten van de kwalitatieve 
selectie:  
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Naam onderaannemer Adres Ondernemingsnummer 

   

   

   

   

   

 

 

 

E. SLUITINGSPERIODES 

De sluitingsperiode(s) van mijn onderneming: … 

 

 

Naam/namen en functie ondertekenaar(s) 

… 

… 

Gedaan te: …   

Datum: … 

 

 


