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Openbare oproep voor de tijdelijke invulling van een loods 
(B) gelegen te 9000 Gent, Meulestedekaai 1 

1 Oproep 

De oproep 

De Stad Gent, sogent en het Atelier MMM zijn op een zoek naar een tijdelijke invulling voor Loods B 

(meest noordelijke loods) op de voormalige site Ateljee gelegen te 9000 Gent, Meulestedekaai 1 en 

dit voor de periode van 1 februari 2019 tem 31 december 2021  

Op zoek naar een tijdelijk invulling 

Deze oproep kadert in het stadsvernieuwingsproject Muide Meulestede Morgen (MMM). In het ka-
der van MMM is het de bedoeling op de site te experimenteren met functies die een vertaling zijn 
van de inzichten uit de conceptstudie, bij voorkeur complementair aan de bestaande “werven” van 
het stadsvernieuwingsproject en die van daaruit een meerwaarde betekenen voor de buurt. 

MMM kent 12 agendapunten : 

1. Koester en versterk de aanwezigheid van verschillende types van woningen door ook bij 
nieuwe projecten de kaart van diversiteit in woonvormen te trekken 

2. Maak de bestaande woningen duurzamer, leefbaarder en veiliger 
3. Voorzie in nieuwe woonprojecten buurtfuncties en de inrichting van de publieke ruimte 
4. Creëer verhuismogelijkheden en stimuleer verhuisbewegingen in de eigen wijk zodat be-

woners er hun hele leven kunnen wonen 
5. Behoud, benut en versterk het potentieel van magazijnen, loodsen, hangars en ateliers als 

ruimte voor de maakeconomie 
6. Organiseer centrale plekken: bijvoorbeeld de Roerstraat, het Manchesterplein en het rond-

punt in Meulestede 
7. Gebruik de aanwezigheid van bedrijven, ondernemers en scholen en zet wijkgebonden leer-

stage-werktrajecten op 
8. Verbind binnengebieden en maak veilige routes voor fietsers en voetgangers 
9. Waak erover dat grote infrastructuurwerken aan de rand voordelen bieden voor de wijk 
10. Maak de omgeving Pauwstraat - Muidepoort en zone rond Meulestedebrug leefbaarder 

voor de wijk 
11. Maak Muide-Meulestede dé koploper in het behalen van de doelstellingen van het Klimaat-

plan Gent 
12. Benut de beschikbare ruimte om concrete klimaatregelen uit te werken en uit te testen 

Voor meer info over MMM, zie https://stad.gent/mmm 

1. De invulling van Loods B kadert in het realiseren van agendapunt 5: Behoud, benut en versterk 
het potentieel van magazijnen, loodsen, hangars en ateliers als ruimte voor de maakeco-
nomie. 
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Ze wil bijdragen tot het revitaliseren en versterken van het economisch weefsel i.c. het activeren van 

loods- en atelierruimtes in de wijk. In die zin gaan wij op zoek naar een partij die volgende opdracht 

wil opnemen.  

De opdracht 

De opdracht bestaat uit 2  met elkaar verbonden delen: 

1.1.1 Tijdelijk invullen en beheren van Loods B 

Onder “invullen” en “beheren” verstaan we het opnemen van volgende taken : 
- Invullers zoeken die beantwoorden aan de krijtlijnen zoals verder geformuleerd. 
- contacteren en contracteren van invullers  
- de ruimte inrichten voor invullers (flexibel, basisvoorzieningen),  
- als eerste aanspreekpunt voor de invullers en de buurt fungeren 
- alle nodige afspraken maken over eventueel dubbel gebruik van sanitair en alle bestaande 
(nuts)leidingen/voorzieningen. (de stad voorziet geen nieuwe aansluitingen)  
- alle nodige afspraken maken onderling tussen de invullers voor een goed functioneren van de site: 
sleutelbeheer, verdeling EGW, onderhoud, toegankelijkheid e.d.  
- alle nodige afspraken maken in functie van goed gebruik en nabuurschap met de gebruikers van 
loods A (die door sogent en Stad Gent reeds ingevuld is) 
- samenwerking tussen de bedrijven faciliteren en stimuleren: delen van services, delen van ruimte, 
delen van materiaal,… 
- het actief zoeken naar linken tussen de buurt en de ondernemers in de loods en het organiseren 
van activiteiten om wederzijds begrip en kruisbestuiving te faciliteren. 
 - eventueel indienen dossier bij fonds tijdelijke invulling 
- het organiseren van workshops, open-deur-dagen, bezoek- en/of toonmomenten, betrokkenheid 
bij buurtfeesten,… De loods mag geen eiland zijn in de buurt. 
- We mikken op een maximale invulling binnen de drie maanden na het afsluiten van de overeen-

komst. 

Onder het beheer vallen ook nog volgende taken en kosten : 

 Beheer, gebruik, onderhoud en herstelling van de site als goede huisvader (de gebouwen én 
het binnengebied) 

 Toezien op dagelijks afsluiten van de site na beëindigen activiteiten 

 De veiligheid waarborgen 

 Het schoonhouden van het gebouw (poetsdienst, …) 

 Het onderhoud van het groen (beplanting, …) 

 Alle abonnements- en aanverwante kosten inzake de aansluiting op en het verbruik van 
nutsvoorzieningen (gas, water, elektriciteit, telefoon, kabeldistributie, etc.)  

 Alle belastingen en taksen, van welke aard ook, in verband met gebruik en het genot van 
het goed met uitzondering van de onroerende voorheffing. 

 De nodige verzekeringen (Brand, Burgerlijke aansprakelijkheid,…) 

 Coördinatie van gebruik en waken over correct gebruik (geen buitensporige overlast) 

 Beheer eventuele inbraakdetectie 
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1.1.2 Activeren van loodsruimte in de wijk 

Onder activeren van loodsruimte in de wijk verstaan we: 

- Inventariseren van onderbenutte of leegstaande loodsen, magazijnen en ateliers in de wijk.  

- Contacteren van eigenaars van deze onderbenutte of leegstaande loodsen, magazijnen en 

ateliers in de wijk en bespreken in welke mate de ruimte kan geactiveerd worden. Bieden 

van ondersteuning tot activatie. 

- Activeren van deze onderbenutte of leegstaande ruimte door ze, in samenspraak met de ei-

genaars, beschikbaar te maken en ze te vullen met in hoofdzaak economische activiteiten. Bij 

voorkeur gebeurt dit met bedrijven of organisaties die al aanwezig zijn in de (ruime) buurt of 

zich er duurzaam willen vestigen. De Stad Gent geeft actief eventuele passende ruimtevragen 

door. 

- Opzetten van een systeem waarbij bedrijven/VZW’s een tijdelijke locatie kunnen huren in 

Loods B en dan doorstromen naar een onderbenutte of leegstaande loods, magazijn of ate-

lier in de wijk. Loods B kan op die manier fungeren als experimenteerruimte/ doorgangs-

loods. 

Krijtlijnen van de opdracht 

=> De invullers zijn initiatieven in de sfeer van maakbedrijven, die nood hebben aan een maakruimte 

of een atelier. Met maakbedrijven bedoelen we hier dat bedrijven iets tastbaar maken met handen-

arbeid en/of machines. Deze activiteiten kunnen omwille van allerlei redenen moeilijk ingepast wor-

den in een ander soort ruimte (zoals bijvoorbeeld een kantoor of handelspand).  Deze redenen kun-

nen breed zijn: nood aan poorten voor het aan- of afvoeren van goederen, technische vereisten voor 

machines, opslag van grondstoffen, nood aan hogere plafonds, activiteiten die nood hebben aan een 

bepaalde ondergrond omdat ze (beperkt) stof en vuil genereren enz. We willen hier vooral zo min 

mogelijk activiteiten die in een kantoor- of andere omgeving kunnen worden ingepast (bv software-

ontwikkeling en media, tenzij ze ook nood hebben aan atelier- of  loodsruimte). De nadruk dient wel 

steeds te liggen op gebruik van atelier- en loodsruimte. Opslag van goederen is mogelijk, maar niet 

als hoofdactiviteit.  

=> We mikken vooral op activiteiten die complementair zijn met wat al aanwezig is in de buurt. 

VZW’s kunnen ook een plaats krijgen, maar dienen te voldoen aan het criterium van maakbedrijvig-

heid. Zonder specifieke activiteiten vooraf te willen uitsluiten, én binnen het kader van de goede 

ruimtelijke ordening, zien we hier graag bedrijven die bezig zijn met innovatie, circulaire economie, 

deeleconomie, creatieve economie en schone technologie.  

=> De activiteiten mogen geen buitensporige extra parkeerdruk,  extra verkeer, geurhinder of ge-

luidshinder genereren.  

=> Er dient een minimum te zijn van 3 verschillende gebruikers in loods B 
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2 Omschrijving van het pand 

Situering Meulestede 

Loods B maakt deel uit van de voormalige Ateljee vzw site op Meulestede. Meulestede maakt deel 
uit van de wijk Muide-Meulestede. De wijk ligt net ten noordwesten van het historisch stadscentrum, 
ten oosten liggen de dokken van de Gentse zeehaven, met bijhorende industrie. Ten westen ligt 
Wondelgem. Cijfers over de wijk via https://gent.buurtmonitor.be/dashboard/  
Eveneens op de site of in de directe omgeving actief : Loods A (tijdelijke invulling met focus op buurt-
sport, de solidaire buurtwinkel), wijkresto ’ t Oud Postje (sociaal restaurant). 
Meulestede kent een kleine markt op zaterdagochtend (inwonersinitiatief) en een inwonersvereni-
ging “ De vrienden van Meulestede”. Andere voorzieningen in de omgeving: Lokaal dienstencentrum 
De Waterspiegel, Victor Carpentierschool en kinderopvang De rakkertjes, tijdelijke invulling “ De 
Warme wijktuin” van vzw Samenlevingsopbouw, een cultureel centrum CC Meulestede m.i.v. de St. 
Antonius Abt kerk die in beheer van vzw Meulestede voor socio-culturele activiteiten gebruikt kan 
worden. Economische activiteit in de omgeving: restaurant Anarke, kapperszaak, schrijnwerkerij en 
andere bedrijven (site Bobijntje), scheepsherstelling Ketels,…. 

 

 
Overzichtsplan 
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Loods B, Meulestedekaai 1 

 

Beschrijving van het gebouw 

Het betreft een voormalige industriële loods van Ateljee vzw met een oppervlakte van +/- 900 m². De 
loods is tot op heden gebruikt als sociale werkplaats. 
 
Het omvat een grote open ruimte met een ruime vrije hoogte, goede vloervlakheid en ruime over-
spanningen. 
 
De toiletruimte bevindt zich in loods A en zal toegankelijk gesteld worden voor de gebruikers van 
loods B. 
 
De toegang tot de loods zal zich voornamelijk bevinden via de straatkant aan het water. 

3 Procedure en Procedureverloop 

Procedure 

De procedure verloopt in één fase, d.w.z. dat alle geïnteresseerden een aanbieding kunnen indienen 

en dat de selectie van de kandidaten en de toetsing van de aanbiedingen aan de gunningscriteria 

(welke hieronder verder verduidelijkt worden) in één beweging gebeurt door een beoordelingscom-

missie. De kandidaten krijgen de kans om voor de beoordelingscommissie hun project mondeling toe 

te lichten.  

Aan de hand van de hier verder beschreven gunningscriteria zal er door de beoordelingscommissie 

een rangschikking opgemaakt worden. Het advies van de beoordelingscommissie zal voorgelegd 
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worden aan de Raad van Bestuur, die op haar beurt de beheersopdracht aan de definitieve kandidaat 

zal toewijzen. 

De door de Raad van Bestuur van sogent gegunde kandidaat zal met sogent een bruikleenovereen-

komst afsluiten voor de tijdelijke invulling van Loods  B op de voormalige Ateljee site Meulestede, te 

Gent, Meulestedekaai 1.  

De invulling, gebruik en beheer van deze ruimte(s) volgens de voorwaarden van onderhavig bestek is 

niet onderworpen aan de overheidsopdrachtenwetgeving. 

Plaatsbezoek 

Sogent en Stad Gent voorzien een verplicht plaatsbezoek voorafgaand aan het indienen van de aan-
bieding, zodat de kandidaat-beheerder de situatie op de locatie zelf correct kan inschatten. Tijdens 
dit plaatsbezoek komen 2 zaken aan bod: 
 
(1) een toelichting omtrent de oproep. 
(2) een effectieve rondleiding door het gebouw. 

 
Dit plaatsbezoek zal doorgaan op  
- maandag 22 oktober omstreeks 18u 

- vrijdag 26 oktober omstreeks 14u 

Na afloop van het plaatsbezoek ontvangt de kandidaat-inschrijver een bewijs van plaatsbezoek, be-

wijs dat als verplichte bijlage bij de aanbieding dient te worden gevoegd. 

Voor het bezoek wordt gevraagd om je vooraf in te schrijven. 

Inschrijven voor het plaatsbezoek kan tot en met donderdag 18 oktober via info@sogent.be met 

referentie “plaatsbezoek Meulestedekaai” 

Contactpersoon voor informatie en bezichtigingen: ellen.declerck@sogent.be 

Wederzijdse verbintenissen tijdens de oproep 

Het organiseren van de oproep houdt geen enkele verplichting in hoofde van sogent in om zich juri-

disch te verbinden. Uit de kandidatuurstelling aan de oproep kunnen door de kandidaten ook geen 

rechten geput worden op een toekomstige samenwerkingsovereenkomst. 

De kandidatuurstelling aan de oproep wordt niet vergoed. 

Sogent behoudt zich het recht voor om, waar nodig en wenselijk, de oproep te wijzigen, aan te vul-

len, of nader te preciseren. Eventuele wijzigingen en/of aanvullingen en/of preciseringen van de be-

vraging zullen tijdig ter kennis worden gebracht aan de deelnemers. 

Sogent behoudt zich het recht voor: 

 om met één of meerdere van de kandidaten te onderhandelen. 
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 om geen overeenkomst af te sluiten voor het beheren van de loods mochten er geen kandi-

daten voldoen aan de vooropgestelde vereisten. 

 om met verenigingen/ondernemingen/natuurlijke personen die zich aangesloten hebben bij 

een groep te onderhandelen om zo een nieuwe groep samen te stellen (dit kan enkel indien 

er géén enkel kandidaat (groep) weerhouden werd). 

Toegangsrecht kandidaat-beheerder 

De aanvrager mag zich niet bevinden in één van de volgende uitsluitingstoestanden. Door onderte-

kening van de aanbieding verklaart de inschrijver zich niet te bevinden in één of meerdere van on-

derstaande uitsluitingstoestanden: 

Verplichte uitsluitingsgronden: 

 veroordeeld zijn door een in kracht van gewijsde gegaan vonnis voor: 
- deelname aan een criminele organisatie als bedoeld in artikel 324bis van het  
     Strafwetboek; 

- omkoping als bedoeld in artikel 246 en 250 van het Strafwetboek; 
- fraude als bedoeld in artikel 1 van de overeenkomst aangaande de bescherming van de fi-

nanciële belangen van de Gemeenschap, goedgekeurd door de Wet van 17 februari 2002; 
- witwassen van geld als bedoeld in artikel 5 van de Wet van 11 januari 1993 tot voorkoming 

van het gebruik van het financieel stelsel voor het witwassen van geld en de financiering van 
terrorisme. 
 

Facultatieve uitsluitingsgronden 

 in staat van faillissement of van vereffening verkeren, zijn werkzaamheden hebben gestaakt of 
een gerechtelijke reorganisatie hebben ondergaan, of in een vergelijkbare toestand verkeren als 
gevolg een gelijkaardige procedure die bestaat in andere nationale reglementeringen;  

 aangifte hebben gedaan van zijn faillissement of voor de inschrijver is een procedure van veref-
fening aanhangig is, een gerechtelijke reorganisatie ondergaan of in een gelijkaardige procedure 
bestaande in ander nationale reglementeringen; 

 bij een in kracht van gewijsde gegane rechterlijke beslissing veroordeeld zijn voor een misdrijf 
dat de professionele integriteit aantast; 

 bij zijn beroepsuitoefening een ernstige fout hebben begaan; 

 niet voldaan hebben aan zijn verplichtingen inzake betaling van de bijdragen voor de sociale ze-
kerheid; 

 niet in orde zijn met betaling van de belastingen volgens de Belgische wetgeving; 

 zich in ernstige mate schuldig hebben gemaakt aan het afleggen van valse verklaringen bij het 
verstrekken van inlichtingen, opeisbaar in het kader van de kwalitatieve selectie, of die deze in-
lichtingen niet heeft verstrekt.  

 
Zowel rechtspersonen als natuurlijke personen kunnen een dossier indienen. 
 
Sogent kan in eender welk stadium van de procedure en met alle middelen die zij dienstig acht inlich-

tingen inwinnen over de situatie van om het even welke kandidaat of inschrijver. 
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Gunningscriteria 

De tijdelijke invulling, gebruik en het beheer zal worden toegewezen op basis van volgende gun-

ningscriteria: 

3.1.1 Eerste gunningscriterium: Beheer van het gebouw (30 punten) 

De kandidaat beschrijft zijn visie over het beheer van het gebouw en meer in het bijzonder hoe hij dit 

beheer in de praktijk zal uitvoeren, hoe hij dit zal superviseren en coördineren.  

 

In deze nota komen minimum volgende aspecten aan bod: 

- Hoe garandeert de inschrijver een aanwezigheid in het gebouw? 
- Hoe gaat de inschrijver om met de toegang verlenen en sleutelbeheer? 
- Hoe worden de (privatieve) ruimtes en toiletten onderhouden? 
- Wie is het aanspreekpunt bij defect van technieken? 
- Wie is het aanspreekpunt voor plaatsbezoeken die nodig zijn in het kader van de eventu-

ele werken? 
- Is het aanspreekpunt gemakkelijk bereikbaar en kan die zich vrijmaken tijdens de kan-

tooruren? 
- Hoe gaat de inschrijver om met de energiekost? Welke verdeelsleutel wordt er toegepast 

op de energiekost? Hoe wordt deze doorgerekend aan de diverse gebruikers? 
- Hoe gaat de inschrijver om met de verzekeringskosten? Welke verdeelsleutel wordt er 

hiervoor toegepast? Wordt deze doorgerekend aan de gebruikers? 
- Heeft de inschrijver ervaring in het beheer van een gebouw? 
- Hoe zal de coördinatie concreet verlopen? 

 
De nota mag maximum twee A4 pagina’s bedragen. 

3.1.2 Tweede gunningscriterium: Concept van invulling van loods B (20 pun-

ten) 

De meerwaarde van een tijdelijke invulling bestaat uit het revitaliseren en versterken van het eco-

nomisch weefsel i.c. het activeren van loods- en atelierruimtes in de wijk De kandidaat beschrijft zijn 

visie over het concept van invulling van het gebouw en hoe hij het beheer als opstapje ziet voor het 

verder activeren van loods/atelierruimte in de wijk. 

 

In deze visienota komen minimum volgende aspecten aan bod: 

- Omschrijving van het globale concept: de inschrijver maakt een plan van aanpak waarin 
hij/zij beschrijft hoe hij/zij de opdracht concreet doorheen de tijd praktisch zal aanpak-
ken en hoe hij/zij de samenwerking ziet met de geïnteresseerde invullers  

- een duidelijke visie op de soort bedrijven die zullen worden aangetrokken volgens de 

omschreven krijtlijnen (artikel 1.4): type, activiteiten, schaal, eventuele linken met de 

buurt… 

- Hoe worden de stedenbouwkundige voorschriften concreet toegepast en nageleefd? 
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- Het voorleggen van een realistische en concrete begroting voor de activiteiten, werking 
en/of programmatie gedurende de tijdelijke invulling.  

- Aandacht voor milieu- en duurzaamheidsaspecten 
- Wat is de meerwaarde van het voorgestelde programma voor de wijk en de Stad Gent? 

- Gaat de inschrijver voldoende in op samenwerking(en) en ontmoeting met de buurt? 

- Hoe onderscheiden de activiteiten op de site zich van andere plekken in de wijk of hoe 

zijn ze aanvullend? 

- Past het programma-voorstel ruimtelijk in het gebouw en in het ruimere bouwblok?  
 

De nota mag maximum drie A4 pagina’s bedragen. 

3.1.3 Derde gunningscriterium: Activeren van loodsruimte in de wijk (20 pun-

ten) 

De kandidaat geeft in een plan van aanpak weer op welke manier hij leegstaande en onderbenutte 

loodsen, magazijnen en ateliers zal opsporen en hoe hij de eigenaars ervan zal proberen overtuigen 

om de ruimte te activeren.  

- hoe zal de kandidaat zicht krijgen op geschikte infrastructuur ? 

- op welke manier gaat de kandidaat het contacteren en overtuigen van eigenaars aanpak-

ken? 

- op welke manier zal de matchmaking tussen aanbieders van ruimte en ruimtevragers wor-

den aangepakt? 

-  hoe ziet de kandidaat de samenwerking met de stad t.a.v. deze opdracht ? 

 

Het plan van aanpak mag maximum twee A4 pagina’s bedragen. 
 

3.1.4 Vierde gunningscriterium: Businessplan (30 punten) 

De inschrijver geeft in een businessplan aan hoe zijn voorstel financieel kan worden gerealiseerd en 

haalbaar is en hoe hij vanuit het beheer van de site ook financieel de verdere activering van atelier-

ruimte/loodsen in de wijk ziet. De inschrijver legt stukken voor waaruit moet blijken dat de kandidaat 

voldoende economische en financiële draagkracht heeft om een beheer op zich te nemen zonder dat 

zich een financieel risico voor de beheerder noch voor sogent voordoet. 

De inschrijver moet aantonen te beschikken over voldoende economische en financiële draagkracht 

voor het programmeren en realiseren van zijn activiteiten.  

- Hoe zal de inschrijver inkomsten generen? 
- Wordt er gewerkt met eigen middelen, of worden er subsidiebronnen aangeboord of an-

dere bronnen zoals huurinkomsten? Geef een overzicht. 
Op welke wijze kunnen er voldoende middelen gegenereerd worden zodat het verder 
ontsluiten van atelierruimtes/loodsen in de wijk haalbaar is? (de inkomsten kunnen onder 

andere gegenereerd worden uit de verhuurinkomsten van Loods B aan eindgebruikers (bedrijven), 
maar er mogen ook andere manieren voor het verwerven van inkomsten worden voorgesteld. De 
verhuurprijzen voor Loods B liggen nog niet vast. Ze zullen mee bepaald worden op basis van het 
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aangeleverde businessplan. De verhuurprijzen mogen alleszins niet hoger liggen dan marktcon-
forme prijzen. 

 
Het businessplan mag maximum vier A4 pagina’s bedragen 
 

3.1.5 Puntenschaal 

De puntenschaal voor de vier gunningscriteria is de volgende:  

- uitstekend    100% - 85 % van de voorziene punten 

- zeer goed    84% - 70 % van de voorziene punten  

- goed     69% - 50% van de voorziene punten  

- onvoldoende  minder dan  50% - 0% van de voorziene punten 

 

Aan de hand van deze gunningscriteria zal een rangschikking gemaakt worden van de kandidaturen 

indien er meerdere kandidaturen ingediend worden.  

Sogent zal op basis van de hierboven vermelde gunningscriteria de kandidaturen beoordelen en een 

rangschikking opmaken. Sogent zal zich daarbij laten bijstaan door een beoordelingscommissie. 

3.1.6 Samenstelling beoordelingscommissie 

De beoordelingscommissie bestaat uit : 

 vertegenwoordiger(s) eigenaar sogent 

 vertegenwoordiger(s) buurt (bewoners, buurtverenigingen) 

 vertegenwoordiger(s) dienst economie stad Gent 

 vertegenwoordiger(s) dienst beleidsparticipatie 

 vertegenwoordiger(s) dienst stedelijke vernieuwing 

 

4 Bepalingen van de bruikleenovereenkomst 

Juridische vorm 

De aard van het contract dat met de kandidaat-beheerder(s) kan worden afgesloten is een bruik-

leenovereenkomst.  

Termijn 

De bruikleenovereenkomst zal van start gaan op datum van 1 februari 2019 en van rechtswege eindi-

gen op 31 december 2021.  

Over de duur van de overeenkomst wordt niet onderhandeld. Indien een verlenging toch tot de mo-

gelijkheid zou behoren zal dit tijdig meegegeven worden en enkel mogelijk zijn via een schriftelijke 

overeenkomst.  
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Samenwerkingsverbanden 

De kandidatuurstellingen kunnen worden ingediend, hetzij door één enkele onderneming/vereniging, 

… hetzij door een combinatie van ondernemingen/verenigingen, … die de vorm aangaan van een 

tijdelijke handelsvennootschap of een ander samenwerkingsverband (hierna genoemd: “consorti-

um”) of via een verbintenis tot oprichting. In geval van een consortium zal ieder lid dat het voorstel 

onderschrijft hoofdelijk en solidair jegens sogent verbonden zijn bij het ondertekenen van de sa-

menwerkingsovereenkomst. In geval van een consortium dient de aanvraag tot kandidatuurstelling 

door alle deelgenoten van het consortium te worden ondertekend. Wanneer de kandidatuurstelling 

uitgaat van een consortium gelden, behoudens andersluidende vermelding, alle verplichtingen voor 

een deelnemer ook voor alle leden van het consortium 

Voorwaarden 

(1) De beheerder van het gebouw dient zelf in te staan voor de energiekosten volgens het effectieve 
verbruik. Deze energiekosten kunnen door de beheerder doorgerekend worden aan de diverse 
gebruikers. 

(2) De beheerder van het gebouw dient zelf in te staan voor een brandverzekering en BA-verzekering, 
premies die hij mag en kan doorrekenen aan de diverse gebruikers. 

(3) Er zal een waarborg gevraagd worden ten bedrage van 1000 €. 
 

Evaluatie 

Eens toegekend zal een jaarlijkse evaluatie voorzien worden.  
De contractant dient jaarlijks een gestructureerd overzicht te geven van oa. : 
- aangegane contracten met de gebruikers 
- roulatie van de gebruikers 
- aangegane contacten m.b.t. het activeren van loodsruimte in de buurt 
 

5 Wijze van inschrijving 

Inhoudsopgave van de aanbieding 

De aanbieding wordt doorlopend genummerd en voorzien van een overzichtelijke inhoudsopgave. 
 

Vereiste documenten 

1. Uittreksel uit het strafregister 
2. Visienota over het beheer van het gebouw (maximum twee A4 pagina’s) 
3. Visienota over concrete invulling van het gebouw (maximum drie A4 pagina’s) 
4. Plan van aanpak ‘activeren van loodsruimte in de wijk’ (maximum drie A4 pagina’s) 
5. Businessplan (maximum vier A4 pagina’s) 
6. Ontvangstbewijs van aanwezigheid bij het verplicht plaatsbezoek 
7. Curriculum Vitae 

 

Identificatie 

De aanbieding bevat volgende identificatiegegevens van de kandidaat-inschrijver: 
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• Maatschappelijke zetel van de onderneming/vereniging/vzw en/of adres van de natuurlijke per-

soon die de groep vertegenwoordigt, die het aanspreekpunt is van sogent. 

• Telefoonnummer en emailadres van de onderneming/vereniging/vzw en/of natuurlijke persoon 
die de groep vertegenwoordigt 

• Correspondentieadres ten behoeve van deze procedure 
• Rechtsvorm onderneming 
• Ondernemingsnummer 
• Gegevens over de persoon / personen die de onderneming rechtsgeldig kan / kunnen verte-

genwoordigen: volledige naam, functie binnen onderneming, postadres, telefoonnummer en 

emailadres. 

De kandidaat-inschrijver treedt op als rechtsgeldig vertegenwoordiger jegens sogent. Sogent zal 
uitsluitend aan de desbetreffende partner de kennisgevingen in het kader van de gunningsprocedu-
re verrichten. 
 
De aanbieding wordt opgemaakt in het Nederlands. 
 
Alle mededelingen, kennisgevingen en contacten in het kader van de onderhavige gunningspro-
cedure, zowel schriftelijk als mondeling, tussen kandidaat-inschrijver en sogent gebeuren in het 
Nederlands. 

 

Ondertekening 

De aanbieding wordt door de kandidaat-inschrijver of zijn gemachtigde ondertekend. 
 
Alle doorhalingen, overschrijvingen, aanvullingen of wijzigingen, zowel in de aanbieding als in 
bijlagen die de essentiële voorwaarden van de tijdelijke invulling kunnen beïnvloeden, worden 
eveneens door de kandidaat-inschrijver  of zijn gemachtigde ondertekend. 
 
Door indiening van zijn aanbieding aanvaardt de kandidaat-inschrijver al de clausules van de op-
dracht- documenten en verzaakt hij aan alle andere voorwaarden. 
 
Elke bladzijde is geparafeerd. 
 

Non-discriminatie 

De inschrijver engageert zich ertoe de non-discriminatie clausule te respecteren en verklaart dat hij: 
- geen enkele vorm van discriminatie duldt op grond van geslacht, nationaliteit, zogenaamd 
ras, huidskleur, afkomst, nationale of etnische afstamming, leeftijd, seksuele geaardheid, burgerlijke 
staat, geboorte, vermogen, geloof of levensbeschouwing, politieke overtuiging, taal, huidige of toe-
komstige gezondheidstoestand, handicap, fysieke of genetische eigenschap of sociale afkomst; 
- zich ertoe verbindt toegankelijk te zijn voor iedereen; 
- zich ertoe verbindt elk discriminerend gedrag op de werkplaats te voorkomen en indien no-
dig te bestrijden en bestraffen; 
- de wetten en reglementen naleeft die de toepassing van de non-discriminatie en gelijke kan-
sen bevorderen en verdedigen; 
- zich ertoe verbindt onderhavige clausule ter kennis te brengen aan zijn leveranciers en er-
voor te zorgen dat ook zij die naleven in de bijdrage die zij leveren in de uitbating van de handels-
zaak. 

mailto:info@sogent.be
http://www.sogent.be/


 
 
 

sogent, Voldersstraat 1, 9000 Gent 
T: 09 269 69 00 - F: 09 269 69 99 - E: info@sogent.be - W: www.sogent.be 
sogent (voorheen AG SOB) is een autonoom gemeentebedrijf van de Stad Gent en voert het Gentse beleid inzake stadsont-
wikkeling en vastgoedbeheer uit.  13/14 

 

Deze non-discriminatieclausule geldt zowel voor de inschrijver – natuurlijk persoon als voor de in-
schrijver – rechtspersoon en de zaakvoerder(s), bestuurder(s) of (leidinggevende) personeelsleden 
van laatstgenoemde. 

Indienen van de aanbieding 

De kandidaat-inschrijver dient de volledige aanbieding in tweevoud met alle stavingstukken uiterlijk 
in tegen v r i j d a g  30  nove m be r  vóó r  15  u u r  .  
 
De inschrijving met de vereiste documenten moet: 
 
1. onder gesloten omslag met vermelding van “Inschrijving tijdelijke invulling van Loods B 
voormalige Ateljee site, Meulestede” afgegeven worden op het afgifteadres te 9000  Gent, Volders-
straat 1 t.a.v. Ellen Declerck. Overhandiging tegen ontvangstbewijs kan op het kantoor van sogent 
tijdens de kantooruren (8.30 tot 12.30 uur en van 13.30 tot 16.30 uur op weekdagen). 
 
Of 

2. via de post per aangetekend schrijven worden toegezonden aan het correspondentieadres te 
9000 Gent, Voldersstraat 1, t.a.v. Ellen Declerck, op het postkantoor afgegeven uiterlijk op donder-
dag 29 november 2018, waarbij de omslag de eigenlijke inschrijving bevat en de vermelding Inschrij-
ving tijdelijke invulling van Loods B voormalige Ateljee site, Meulestede”  
 

Toelichting beoordelingscommissie 

Op maandag 10 december 2018 krijgt de kandidaat-inschrijver de kans om zijn of haar project mon-
deling toe te lichten voor de beoordelingscommissie. Elke kandidaat krijgt 20 minuten om zijn voor-
stel toe te lichten. Vervolgens krijgt de kandidaat-inschrijver de kans om de vragen van de jury te 
beantwoorden en bijkomende verduidelijkingen te geven waar nodig. De praktische dagindeling 
wordt aan de kandidaat-inschrijver overgemaakt op dinsdag 4 december 2018. Aan de kandidaat-
inschrijvers wordt gevraagd om maandag 10 december 2018 alvast gereserveerd te houden in hun 
agenda. 
 

Geldigheidstermijn van de aanbieding 

De kandidaat-inschrijver blijft gebonden door zijn aanbieding gedurende een termijn van 180 
kalenderdagen, ingaande de dag na de uiterste indieningsdatum van de aanbieding. 
 
De gegadigde wiens aanbieding aangenomen is, wordt hiervan bij een ter post aangetekend schrijven 

verwittigd. De bruikleenovereenkomst zelf wordt pas opgesteld tijdens de fase van onderhandeling 

met de gegunde kandidaat. Hij zal uitgenodigd worden om de overeenkomst te komen ondertekenen 

bij sogent. 

Sogent behoudt het recht om de bruikleenovereenkomst niet toe te wijzen. 

Alle onkosten die deze inschrijving met zich meebrengt, alsook de zegel- en registratiekosten, zullen 

door de inschrijvers worden gedragen. 
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6 Bijlagen 

- Grondplan van het gebouw 
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