AGB MERELBEKE

INSCHRIJVINGSFORMULIER
Inschrijvingsformulier voor de concessie van het cultuurcafé

Belangrijk: dit formulier dient volledig te worden ingevuld en ondertekend door de inschrijver.
Natuurlijke persoon
Ondergetekende (naam en voornaam):
Hoedanigheid of beroep:
Nationaliteit:
Woonplaats (volledig adres):
Ondernemingsnummer:
Telefoon:
GSM:
E-mail:
Contactpersoon:
Ofwel (1)
Rechtspersoon
De vennootschap (benaming, rechtsvorm):
Nationaliteit:
met zetel te (volledig adres):
Telefoon:
GSM:
E-mail:
Contactpersoon:
vertegenwoordigd door de ondergetekende(n):
(De gemachtigden voegen bij hun offerte 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 nr. van de bijlage van het Belgisch Staatsblad waarin hun bevoegdheden zijn
bekendgemaakt.)
Stelt volgende uitbater voor:

Naam en voornaam:
Hoedanigheid of beroep:
Geboorteplaats:
Nationaliteit:
Volledig adres:

Verbindt zich bij deze inschrijving om overeenkomstig de bepalingen en voorwaarden zoals
opgenomen in het ontwerp van concessieovereenkomst goedgekeurd door de Raad van Bestuur in

Blz. 1

AGB MERELBEKE

zitting van 19 juni 2019 het cultuurcafé in het nieuw cultuurhuis Dijsegem / Driekoningenplein te
Merelbeke, uit te baten tegen een vast maandelijks bedrag van:
(in cijfers, inclusief btw)
...................................................................................................................................................
(in letters, inclusief btw)
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
Dit bedrag wordt gekoppeld aan de index der consumptieprijzen.
Naast het maandelijks bedrag wordt volgend percentage gegeven op de omzet:
(in cijfers)
...................................................................................................................................................
(in letters)
...................................................................................................................................................
Deze inschrijving machtigt het AGB Merelbeke 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 directiecomité de documenten en attesten te bezorgen waarvan het de voorlegging zou eisen
krachtens de concessievoorwaarden vastgesteld in het ontwerp van concessieovereenkomst.
Gedaan te .....................................................................................................................................
De ................................................................................................................................................
De inschrijver,
Handtekening: ...............................................................................................................................
Naam en voornaam: .......................................................................................................................
Functie: .........................................................................................................................................
(1) Doorhalen wat niet van toepassing is
De inschrijver voegt hierbij als bijlage:
 Lijst met geplande investeringen
 Een plan van aanpak conform punt 8 van bijlage 2

Blz. 2

