
  

 

Open Oproep tijdelijke Invulling  

Nieuwland European Youth Capital 

2024 
 

1. Voorwerp van deze oproep 

 

Gent werd in november 2021 verkozen tot Europese Jongerenhoofdstad in 2024.  De Stad zoekt een 

coördinator om in het kader van Europese Jongerenhoofdstad een invulling te geven aan een deel 

van het gebouw, gelegen te Nieuwland 65, 9000 Gent. Dit gebouw is eigendom van de Stad Gent.  

De opdracht van de beheerder is 3-ledig: 

Invullen van het gebouw binnen het kader van Europese Jongerenhoofdstad 

De kandidaat gaat door middel van een participatief traject op zoek naar partners en/of invullingen 

voor het gebouw gelinkt aan Ghent EYC 2024, die enerzijds beantwoorden aan het kader zoals verder 

geformuleerd, maar anderzijds ook genoeg ruimte laat voor de identiteit van de kandidaat-

coördinator.  De kandidaat zal daarenboven de programmatie van het geheel ondersteunen en 

begeleiden. Zij/hij doet dit in samenwerking met het EYC-team van de Stad Gent. 

Beheren van het gebouw 

De kandidaat zorgt voor het beheer, gebruik en onderhoud van het gebouw als een goede 

voorzichtig en redelijk persoon. 

Managen van  het gebouw 

De coördinator werkt een participatief beheermodel en businessmodel uit voor een duurzame 

invulling in het gebouw in samenwerking met de Stad Gent.   

De Stad stelt een jaarlijks werkingsbudget ter beschikking van de coördinator. 



2.  Het Gebouw   

 
2.1. Historiek en erfgoedwaarde 

Het gebouw gelegen te 9000 Gent, Nieuwland 65-69 is een gewezen depot van de dienst Bruggen, 

Wegen en Waterlopen. Sinds 2014 wordt het gebouw gedeeld gebruikt door een aantal vzw’s die 

daar een tijdelijke invulling voorzien. Daarnaast wordt een deel van de site ook gebruikt als 

stockageruimte van het Industriemuseum en is er ook een appartement aanwezig op de eerste 

verdieping van het gebouw.  

 

 

 

De site is opgenomen in de inventaris bouwkundig vastgoed sinds 14/09/2009 

https://inventaris.onroerenderfgoed.be/aanduidingsobjecten/91787 

  

https://inventaris.onroerenderfgoed.be/aanduidingsobjecten/91787


Meer specifiek gaat het in het kader van deze open oproep over een grote loods die loopt van 

Nieuwland tot aan de buurtparking Huidevetterken. 

 

 

 

2.2.  Stedenbouwkundige bestemming 

Het gebouw Nieuwland 65 – 69 ligt volgens het gewestplan Gentse  en Kanaalzone 

(GWP_02000_222_00008_00001) in woongebied met cultureel, historische en/of esthetische 

waarde.  

De woongebieden zijn bestemd voor wonen, alsmede voor handel, dienstverlening, ambacht en 

kleinbedrijf voor zover deze taken van bedrijf om redenen van goede ruimtelijke ordening niet in een 

daartoe aangewezen gebied moeten worden afgezonderd, voor groene ruimten, voor sociaal-

culturele inrichtingen, voor openbare nutsvoorzieningen, voor toeristische voorzieningen, voor 

agrarische bedrijven. Deze bedrijven, voorzieningen en inrichtingen mogen echter maar worden 

toegestaan voor zover ze verenigbaar zijn met de onmiddellijke omgeving. De gebieden en plaatsen 

van culturele, historische en/of esthetische waarde. In deze gebieden wordt de wijziging van de 

bestaande toestand onderworpen aan bijzondere voorwaarden, gegrond op de wenselijkheid van het 

behoud. 

Het staat de coördinator vrij een eventuele functiewijziging aan te vragen indien dit nodig blijkt voor 

bijvoorbeeld de financiële leefbaarheid van het initiatief. Alle functiewijzigingen zijn steeds 

vergunningsplichtig en zullen worden beoordeeld op basis van de goede ruimtelijke ordening: 

functionele inpasbaarheid, impact op de omgeving, mobiliteitsaspecten en de impact op de site/de 

omgeving. 



Ook voor alle vergunningsplichtige aanpassingswerken zal de coördinator zelf instaan voor het 

bekomen van een omgevingsvergunning. De Stad Gent ondersteunt de coördinator hierbij. 

 

2.3.  Preadvies Brandweer 

De brandweer bracht een preventiebezoek aan de loods en de infrastructurele aanpassingen om 

de locatie publiek toegankelijk te maken, zijn beperkt. De Stad zal op eigen kosten vóór de start 

van de overeenkomst instaan voor het uitvoeren van een beperkt aantal werken i.f.v. de publieke 

toegankelijkheid. Bijkomende werken zullen door de coördinator moeten uitgevoerd worden, na 

akkoord van de Stad.  

Daarnaast heeft de brandweer reeds een aantal randvoorwaarden bepaald rond het gebruik van 

de ruimte zelf: 

- Naar maximale bezetting in deze ruimte tellen wij volgende uitgangen mee, te weten 
opendraaiende deuren/poorten: 2 richting Nieuwland, 1 richting Huidevetterken. Deze 
uitgangen stellen in staat om een bezetting van 1 persoon per cm uitgangsbreedte toe te 
staan, met een maximum van 500 personen. De uitgang naar de koer wordt niet meegeteld. 
De breedte van schuifpoorten of poorten die tegen de vluchtzin opendraaien kan enkel 
meetellen indien deze in open stand geblokkeerd staan tijdens publieke aanwezigheid.  

 

- Indien een keuken geplaatst wordt, moet deze omsloten worden door wanden met een 
brandweerstand EI 60, en zelfsluitende toegangsdeuren EI1 30.  

 

- Box-in-box is zeker haalbaar, echter dient ook hier nagegaan of de uitgang overeenstemt met 
de bezetting, en zijn noodverlichting, pictogrammen, blusmiddelen vereist in de box.  

 

Bij het verder uitwerken en concretiseren van de invulling en de activiteiten zal verder overleg 

met de brandweer nodig zijn. Er wordt van de coördinator verwacht dat deze zelf contact 

opneemt met de brandweer om de toekomstige invulling te bespreken, en dat de coördinator 

een positief brandweerverslag kan voorleggen aan de Stad. 

 

3. Duur en voorwaarden van de overeenkomsten 

Er zal een beheersovereenkomst worden afgesloten met de coördinator rond de inhoudelijke 

opdracht waarbij een werkingsbudget ter beschikking gesteld wordt aan de coördinator.  

Daarnaast zal een kosteloze gebruiksovereenkomst worden afgesloten met de coördinator voor het 

gebruik van de loods.  

De overeenkomst bevat onder meer volgende principes:  

3.1. Duur van de overeenkomst  

De duur van de overeenkomst is +- 2 jaar. De startdatum van de activiteiten van deze tijdelijke 

invulling dienen te starten voor zomer 2023. De einddatum is vastgelegd op 31/12/2024. Hierna is 

het de verantwoordelijkheid van de coördinator dat de loods vrij gemaakt wordt. Zesmaandelijks  

vindt een evaluatie plaats. Bij een negatieve evaluatie, kan de overeenkomst  door de Stad voortijdig 

opgezegd worden. 



 

3.2. Vergoeding  

Er wordt een werkingsbudget ter beschikking gesteld van de coördinator. 

Vergoeding voor het gebruik van het gebouw: de coördinator is geen vergoeding verschuldigd voor 

het gebruik van het gebouw. In ruil daarvoor vraagt de Stad de opname van het beheer van het pand. 

Ook zal de coördinator instaan voor de inrichting en het gebruiksklaar maken van de loods voor de 

tijdelijke invulling. De coördinator kan een beroep doen op de middelen van het fonds tijdelijke 

invulling. Die middelen worden gegeven om de ruimte van het tijdelijke initiatief in orde te brengen 

(vb volgens (brand)veiligheidseisen, structurele ingrepen die nodig zijn om de ruimte te kunnen 

gebruiken). De coördinator moet daarvoor een dossier opmaken (visie, plan van aanpak en raming 

voor de nodige structurele ingrepen van het tijdelijke initiatief) en dat verdedigen op de jury van het 

Fonds. Het jurymoment in 2022 vindt plaats op : 29 november 2022. 

De coördinator mag vergoedingen vragen aan de gebruikers van het gebouw, om bepaalde kosten te 

dekken, rekening houdend met de principes van een duurzaam businessmodel (zie 3.3).  

Alle inkomsten die gegenereerd worden bij het beheer en het invullen van het gebouw, worden 

opnieuw ingezet in functie van de invulling van de werking. 

3.3. Nutsvoorzieningen 

Verbruik: De coördinator zal zelf instaan voor de rechtstreekse betaling van de energiekosten 

volgens het effectieve verbruik, met dien verstande dat de coördinator hiervoor een deel van het 

werkingsbudget kan inzetten. Hiervoor zal door en op kosten van de coördinator tussentellers 

moeten geplaatst worden om het verbruik te bepalen. 

Er is geen verwarmingsinstallatie in het gebouw. 

Het elektriciteitsnetwerk werd recent in orde gezet en gekeurd en de coördinator zal de 

keuringsattesten krijgen. 

3.4. Verzekeringen 

De coördinator van de loods dient zelf in te staan voor een brand- en BA-verzekering (verzekering 
voor o.m. voor wat betreft de risico’s van burgerlijke aansprakelijkheid, brand en bijkomende 
risico’s (gevolgschade), ontploffing, hagel- en stormschade, waterschade, glasbreuk en 
blikseminslag), alsook voor andere verplichte verzekeringen in het kader van de activiteiten. 
 

3.5. Vergunningen en toepasselijke reglementering 

De invuller is verantwoordelijk voor het naleven van de toepasselijke reglementering, en staat 
in voor het bekomen en naleven van de adviezen van de brandweer en het verkrijgen van de 
nodige vergunningen, gerelateerd aan de specifieke activiteiten die worden georganiseerd. 

 

 

 

 

 



4. De opdracht van de coördinator 

De opdracht van de coördinator is drieledig:  

o Invullen  

o Beheren  

o Managen  

 

4.1. Invullen van het gebouw binnen het kader van Europese Jongerenhoofdstad 

De coördinator gaat door middel van een participatief  en co-creatief traject op zoek naar partners 

voor het gebouw, die beantwoorden aan de krijtlijnen zoals hieronder geformuleerd. De Stad Gent 

heeft de ambitie om initiatieven met een zachte invulling die onder de EYC prioriteiten ENGAGE, 

EMPOWER en CARE vallen plaats te geven binnen het gebouw. Deze invullingen kunnen doorheen de 

tijd evolueren, afhankelijk van de  evoluerende opportuniteiten binnen het European Youth Capital 

verhaal. De coördinator zal de programmatie van het geheel ondersteunen en begeleiden en doet dit 

vanuit een eigen visie en identiteit. 

Bij het zoeken naar een invulling van het gebouw, voor en door jongeren, dient de coördinator 

rekening te houden met deze krijtlijnen: 

o De totaliteit van de invulling voorziet in een werking naar jongeren tussen de 15 en 30 jaar 

binnen het kader van Ghent European Youth Capital 2024 op een participatieve en co-

creatieve manier. 

o  Het initiatief houdt rekening met de leefbaarheid in de buurt en bij uitbreiding de wijk. 

o De invullingen en bijbehorende activiteiten mogen geen overlast voor de buurt genereren 

(bv. geluid, parkeerdruk).  Dit betekent dat de werking grotendeels ontwikkeld wordt binnen 

een zacht kader en dat  een regelmatige programmering van activiteiten die geluidsoverlast  

en hinder met zich meebrengen (fuiven en optredens) niet kunnen.  Een uitzondering kan 

gemaakt worden wanneer de  coördinator bv via een box-in box ingrepen in de ruimte 

voorziet, dit zal enkel kunnen in overleg met de Stad Gent. 

o Het initiatief houdt rekening met en betrekt de bestaande partners op de site en in de buurt. 

o Het initiatief maakt de link met jongeren uit de buurt. 

o De totaliteit van de invulling zorgt voor een brede groep invullers en gebruikers, rekening 

houdend met de diversiteit binnen de Gentse samenleving  

 

4.2. Beheren van het gebouw 

De coördinator zorgt als een goede voorzichtig en redelijk persoon voor het beheer, gebruik en 

onderhoud van het gebouw.  

De coördinator neemt het gebouw in gebruik en stelt het gebouw of delen ervan verder ter 

beschikking van diverse gebruikers (Gentse jongeren en organisaties verbonden aan EYC). Optimaal 

gebruik van de beschikbare ruimte en geregelde aanwezigheid is een belangrijk aandachtspunt.  

De coördinator is verantwoordelijk voor de verdeling en gebruik van ruimte door de verschillende 

gebruikers. Hij/zij zal instaan voor de praktische afspraken met de verschillende gebruikers, en de 

bijhorende administratieve en technische opvolging.  

De coördinator is verantwoordelijk voor het agenda- en sleutelbeheer.  



De coördinator treedt op als centraal aanspreekpunt, zowel voor de gebruikers van het gebouw, voor 

de Stad als voor externen (bv. aannemers die toegang moeten krijgen tot het gebouw).  

De coördinator draagt als een goede voorzichtig en redelijk persoon zorg voor het gebouw en ziet 

erop toe dat de overige gebruikers dit ook doen.  

Hij/zij staat in voor het huurdersonderhoud (en ook voor de wettelijk verplichte keuringen en het 

regelmatig onderhoud).  

De Stad zal geen grote investeringswerken meer uitvoeren in het pand. De coördinator zal bij de 

opmaak van het plan van inrichting rekening moeten houden met de huidige staat van het pand. 

Indien er aanpassingen aan de technieken gebeuren, dient de coördinator de nodige 

aanpassingswerken te doen en  de nodige keuringen te bekomen waar nodig. De coördinator zal de 

Stad vooraf om toestemming moeten vragen, indien er aanpassingswerken gepland zijn. 

De coördinator zorgt ervoor dat het pand minstens in de toestand behouden blijft waarin het door 

de Stad ter beschikking wordt gesteld (met uitzondering van wijzigingen ten gevolge van ouderdom 

en slijtage). Waar nodig voert hij/zij kleine herstellingen uit of laat deze uitvoeren door een vakman.  

De coördinator staat ook in voor de schoonmaak en het afvalbeheer van het gebouw en zal daarvoor 

waar nodig afspreken met de andere gebruikers van de site 

De coördinator staat zelf in voor de inkleding en bemeubeling van het gebouw, en ziet er op toe dat 

de aanpassingen die hij/zij of de gebruikers doen omkeerbaar zijn. 

De Stad staat in voor het eigenaarsonderhoud, maar zal geen grote investeringswerken (oa aan het 

dak) uitvoeren. 

4.3. Managen van het gebouw 

De coördinator werkt een participatief beheermodel en businessmodel uit voor een duurzame 

invulling in het gebouw. Zij/hij doet dit in samenwerking met de partners en de Stad. Elke partner 

kan daarbij een rol opnemen binnen de besluitvormingsprocessen. 

Het ontwikkelen van een participatief beheermodel met, door en voor jongeren: 

o Gebeurt in samenspraak met de belanghebbende partijen, minstens de invullers, de Stad 

Gent; 

o Is inclusief, transparant en toegankelijk en voorziet in de mogelijke deelname van de 

belanghebbende partijen aan het besluitvormingsproces. 

Het ontwikkelen van een duurzaam businessmodel met, door en voor jongeren:  

o Gebeurt in samenspraak met de belanghebbende partijen, namelijk de nieuwe en huidige 

invullers, de Stad Gent en individuele jongeren; 

o Geeft een duidelijk beeld van de inkomsten, financieringsbronnen, uitgaven, kosten, 

eventuele winst, sociale winst...  

o Garandeert dat alle inkomsten worden ingezet in functie van de totaliteit van het project. 

Deze inkomsten kunnen deels bestaan uit vergoedingen voor het gebruik van de ruimte. Er 

dient echter steeds een onderscheid gemaakt te worden tussen verschillende categorieën 

van gebruikers, rekening houdend met hun financiële draagkracht. Zij zijn aan verschillende 

tarieven onderworpen; 

o Is duurzaam in die zin dat de totaliteit van de werking een goede balans vindt tussen sociale 

output en economische rentabiliteit 



5. De beoordelingscriteria 

Het ingediend voorstel van beheer van maximum 4 A4 pagina’s, wordt getoetst aan volgende drie 

criteria (100 punten): 

5.1. Concept van de invulling (50 punten) 

De kandidaat-coördinator beschrijft haar/zijn visie op het concept van invulling van het gebouw, 

rekening houdend met de geldende randvoorwaarden (stedenbouwkundige bestemming, 

voorwaarden opgelegd door Monumentenzorg en de Brandweer). 

De kandidaat-coördinator maakt een plan van aanpak waarin hij/zij beschrijft hoe hij/zij de opdracht 

concreet doorheen de tijd zal aanpakken op basis van de voorgelegde krijtlijnen. De kandidaat 

vermeldt daarbij ook hoe hij/zij participatie en co-creatie met jongeren ziet. 

De Stad houdt bij de beoordeling van dit criterium onder meer rekening met volgende aspecten:  

o Wat is de visie van de kandidaat-coördinator op een invulling in het kader van Ghent 

European Youth Capital, voor en door jongeren? Welke methodiek(en) worden gehanteerd 

om een mix van partners te betrekken. Beantwoorden ze aan de krijtlijnen zoals eerder 

geformuleerd?  

o Welke methodieken worden gebruikt om een dergelijke invulling op een participatieve en co-

creatieve manier vorm te geven?  

o Hoe gaat de kandidaat-coördinator op zoek naar een  synergie met de bestaande initiatieven 

op de site en hoe wordt de link met de buurt gemaakt? 

o Wat is de visie van de kandidaat-coördinator op het al dan niet maximaal benutten van de 

beschikbare ruimte. Hoe worden de stedenbouwkundige voorschriften concreet toegepast 

en nageleefd? 

o Heeft de kandidaat-coördinator aandacht voor milieu- en duurzaamheidsaspecten? 

 

5.2. Beheer van het gebouw (25 punten) 

De kandidaat-coördinator beschrijft haar/zijn visie op het beheer van het gebouw en meer in het 

bijzonder hoe zij/hij dit beheer in de praktijk zal uitvoeren, zal superviseren en coördineren, en hoe 

zij/hij de beheerstaak zoals omschreven in 4.2 zo goed mogelijk zal uitvoeren. Optimaal gebruik van 

de beschikbare ruimte in tijd is een belangrijk aandachtspunt. 

De Stad houdt bij de beoordeling van dit criterium onder meer rekening met volgende aspecten:  

o Hoe volgt de kandidaat-coördinator dagelijkse problemen op (bv. Defect technieken) die zich 

kunnen voordoen in het gebouw voor de gebruikers? Wie is het aanspreekpunt?  

o Hoe zal de coördinatie en communicatie verlopen t.o.v. de andere invullers? 

o Hoe gebeurt de administratieve, boekhoudkundige en logistieke opvolging van het gebouw? 

Op welke manier wordt de staat van het gebouw continu opgevolgd en hoe zorgt de 

coördinator ervoor dat het gebouw correct onderhouden wordt?  

o Hoe gaat de kandidaat-coördinator om met de toegangscontrole/sleutelbeheer/ 

beveiliging/correct afsluiten van het gebouw? Hoe garandeert de kandidaat-coördinator de 

algemene veiligheid te waarborgen van het gebouw en de gebruikers?  

o Met welke kosten houdt de kandidaat-coördinator rekening voor het gebruik van het 

gebouw en algemeen onderhoud? Is dit overzicht volledig en realistisch? Op welke manier 

wordt er omgegaan met het doorrekenen van een gebruiksvergoeding en/of kosten aan de 

gebruikers? 



o Op welke manier gaat de coördinator om met het verzekeren van o.a. de burgerlijke en 

contractuele aansprakelijkheid van de coördinator en de gebruikers? Welke verzekeringen 

zal de coördinator afsluiten? Op welke wijze houden deze verzekeringen rekening met het 

medegebruik door de verschillende eindgebruikers?  

o Heeft de kandidaat-coördinator ervaring in het beheer van een gebouw? 

 

5.3. Managen van het gebouw (25 punten) 

De kandidaat-coördinator beschrijft haar/zijn visie op het uitwerken van het participatief 

beheermodel en businessmodel zoals omschreven in 4.3, en meer concreet hoe zij/hij deze modellen 

plant vorm te geven.  

Het initiatief bestaat uit een goede mix van partners, waarbij een economische return voorzien is, via 

een  verdienmodel dat rekening houdt met de profielen van de betrokken invullingen en 

organisaties.  

De Stad houdt bij de beoordeling van dit criterium onder meer rekening met volgende aspecten:  

o Wat verstaat de kandidaat-coördinator onder een participatief beheermodel?  

o Welke methodiek(en) worden gehanteerd voor het uitwerken, beheersen en eventueel 

bijsturen van een participatief beheermodel? Welke rol ziet de kandidaat-coördinator hierin 

weggelegd voor de coördinator, voor de partners en voor de Stad  

o Wat is de visie van de kandidaat-coördinator op het hanteren van een businessmodel in 

combinatie met de krijtlijnen zoals eerder geformuleerd?  

o Welke plek krijgen kosten zoals EGW, overhead en  schoonmaak… in dit businessmodel? Wat 

is de visie van de kandidaat-coördinator op het recupereren van deze kosten. 

o Welke kosten voorziet de kandidaat-coördinator doorheen de looptijd van het proces? 

o Welke inkomsten voorziet zij/hij? De kandidaat-coördinator maakt een eerste aanzet van 

financieel model op om dit te duiden.  

 

 

 

6. De Procedure 
 

6.1.  Plaatsbezoek 

Kandidaat coördinatoren kunnen deelnemen aan het vrijblijvende plaatsbezoek op 20 oktober 2022 

vanaf 14u. 

Tijdens dit plaatsbezoek: 

o licht de Stad de open oproep toe; 

o organiseert de Stad een rondleiding; 

o kunnen de kandidaat-coördinatoren vragen stellen. 

 

6.2.  Indiening Kandidatuur 

Uiterlijke indiendatum  

Kandidaat coördinatoren dienen hun kandidatuur in uiterlijk 3 november 2022 om 23u59. 

Wijze van indiening 



De kandidaturen worden ingediend via e-mail aan eyc2024@stad.gent, met onderwerp  

“indiening kandidatuur coördinator tijdelijke invulling European Youth Capital”. 

Verplichte vermeldingen 

De kandidaturen moeten: 

De identificatiegegevens van de kandidaat coördinator (vast aanspreekpunt voor de Stad) bevatten 

Voor een natuurlijke persoon: 

o naam en voornaam; 

o adres; 

o e-mailadres; 

o telefoonnummer. 

Voor een feitelijke vereniging: 

o naam; 

o rechtsvorm; 

o desgevallend ondernemingsnummer; 

o desgevallend e-mailadres; 

o naam en voornaam van de contactpersoon en zijn/haar rechtstreekse  

contactgegevens 

Voor een rechtspersoon: 

o naam; 

o rechtsvorm; 

o ondernemingsnummer; 

o adres; 

o e-mailadres; 

o naam en voornaam van de contactpersoon en zijn/haar rechtstreekse  

o contactgegeven 

Een algemene voorstelling omvatten van de kandidaat coördinator, en zijn/haar curriculum vitae 

(max 1 pagina); 

Een nota van maximaal 4 pagina’s omvatten op basis van de beoordelingscriteria in titel 5 

Ondertekend zijn door de kandidaat coördinator of zijn/haar vertegenwoordiger. 

 

6.3.  Beoordeling 

Jury 
 
De beoordeling van de kandidaturen gebeurt door een jury. De jury is samengesteld uit 
vertegenwoordigers van verschillende stadsdiensten. 

Toelichting 

De geselecteerde kandidaten krijgen de kans om hun project mondeling toe te lichten. 

De Stad behoudt zich het recht voor om met één of meerdere van de kandidaten te 



onderhandelen. De resultaten van de onderhandelingen zullen schriftelijk worden vastgelegd 
in een aangepast voorstel van de kandidaat-invuller of in een overeenkomst. 

Beoordelingsverslag 
 
De jury stelt een beoordelingsverslag op en maakt op basis hiervan een rangschikking van de 
kandidaat-invullers. 

6.4. Beslissing college van burgemeester en schepenen 

Het college van burgemeester en schepenen neemt een beslissing op basis van het 

beoordelingsverslag en de rangschikking opgesteld door de jury. 

De Stad zal de kandidaat-coördinatoren nadien schriftelijk op de hoogte brengen. 

6.5.  Opmaak en sluiten van een overeenkomst 

De Stad contacteert de kandidaat-coördinator met de hoogste plaats in de rangschikking en start de 

besprekingen voor het sluiten van de overeenkomst.  

De Stad behoudt zich het recht voor om de procedure stop te zetten en geen contract af te sluiten. 


