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Exploitatie café ’t Schoon Verdiep 
tijdens  

het feestjaar ‘450 jaar stadhuis’ 
 

    27 februari 2015 tot 27 februari 2016  
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Voorwerp concessie 
Op 27 februari 2015 gaat het feestjaar ter gelegenheid van de 450ste verjaardag 
van het stadhuis van start.  Tijdens het feestjaar wordt er op het Schoon Verdiep 
in het Stadhuis een pop-up café ’t Schoon Verdiep georganiseerd.  

Doelstellingen van  het feestjaar ‘450 jaar stadhuis’ zijn 

• de Antwerpenaars een maximale inkijk in het stadhuis geven om hun fierheid over 
de stad Antwerpen en het stadhuis te versterken en hun betrokkenheid te verhogen; 

• bezoekers naar het hart van de stad Antwerpen brengen met de blijvende 
economische voordelen voor de lokale handel, middenstand en horeca; 

• een draagvlak bij de Antwerpenaars creëren voor de investeringen die de 
komende restauratiefase met zich meebrengt 

Het café zal hiertoe bijdragen door als ontmoetingsplaats een meerwaarde te creëren 
voor de bezoekers van het stadhuis en op zich ook bezoekers aan te trekken.  

Het café zal meegenomen worden in de communicatie rond het feestjaar.  Tijdens de 
openingsuren zal er ook op de Grote Markt een bord worden geplaatst om voorbijgangers 
erop attent te maken dat er een pop-up café geopend is in het stadhuis. Communicatie 
over het café gebeurt enkel via de kanalen van de stad Antwerpen.  De stad Antwerpen 
zal ook een drankenkaart voorzien en bierkaartjes.  Vermelding van eventuele sponsors 
kan enkel op een subtiele manier en steeds onder voorbehoud van goedkeuring door de 
stad Antwerpen 

Gedurende het hele feestjaar staat het stadhuis extra in de kijker.  Zo zal er het hele jaar 
door een tentoonstelling doorgaan op de benedenverdieping.  Deze tentoonstelling zal 
geopend zijn voor het brede publiek zaterdag van 13.00 – 17.00 uur, zondag en 
maandag van 10.00 – 17.00 uur.  

Het feestjaar wordt op 27 februari 2015 ingezet met een persconferentie en rondleiding 
voor genodigden in de namiddag en een publieksevenement op de Grote Markt in de 
vooravond.  In april wordt er in het stadhuis een bloemenevenement georganiseerd en 
wordt heel het stadhuis letterlijk in de bloemetjes gezet.  In juni organiseert de stad een 
‘groen’ evenement op de Grote Markt, in augustus hebben we de Bollekesfeesten, in 
december Winter in Antwerpen met de kerstmarkt en op het einde van het feestjaar zal 
er ook een slotevenement worden georganiseerd. Daarnaast wordt er ook aansluiting 
gezocht bij andere evenementen die doorgaan in de buurt van of betrekking hebben op 
het stadhuis zoals de cultuurmarkt, de museumnacht, en dergelijke. Indien de 
concessionaris zelf evenementen wil organiseren, is dit steeds te bespreken met de stad 
Antwerpen die hiervoor goedkeuring moet geven. 

Het ‘mobiele’ café zal ingericht worden in de Wandelzaal van het stadhuis.  Deze zaal 
beschikt over een toog die de concessionaris kan gebruiken.  De rest van de inrichting 
wordt door de concessionaris voorzien, steeds met respect voor en in harmonie met het 
historisch karakter van het stadhuis en in nauw overleg met en onder voorbehoud van de 
goedkeuring van de stad Antwerpen.  Het is belangrijk dat het meubilair van het café 
gemakkelijk verplaatsbaar is zodat op momenten dat het café niet open is de Wandelzaal 
terug voor andere doeleinden gebruikt kan worden.  Luide muziek is niet toegelaten, 
enkel achtergrondmuziek (richtlijn is 55-70dB, ter plaatse en tussentijds te evalueren). 
De Wandelzaal heeft een oppervlakte van 135,8m² (5,70m x 23,83m) en een capaciteit 
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van 99 personen (theateropstelling). De werkelijke capaciteit moet in functie van de 
definitieve inrichting door de concessionaris afgetoetst worden met de bevoegde dienst 
van de lokale brandweer. In de bijlage vindt u een plan en enkele afbeeldingen van de 
zaal.   

Openingsdagen en –uren van het café (onder voorbehoud van andere activiteiten op het 
stadhuis): 

• Elke zaterdag en zondag tijdens de opening van de tentoonstelling. Zaterdag van 
13.00–17.00 uur en zondag van 10.00-17.00 uur; 

• Bijkomend zal het café op aanvraag geopend worden tijdens bvb. evenementen 
die in het stadhuis doorgaan of op de Grote Markt (+/- 1 per maand), grote 
ontvangsten (+/- 1 per maand), opnames, andere.  Deze evenementen zullen ten 
minste twee weken op voorhand aan de concessionaris meegedeeld worden. 

• Het café zal ook aangeboden worden aan huurders van zalen op het Schoon 
Verdiep (vergoeding in overleg met de concessionaris). Het café zal waar mogelijk 
worden ingezet voor de ontvangsten die doorgaan op het stadhuis (300 
ontvangsten per jaar) 

• De stad Antwerpen zal ook met productiehuizen praten om eventueel opnames 
van bvb. Sportevenementen in Antwerpen te laten doorgaan in het café (vgl. Café 
Corsari) 

• De concessionaris mag ook zelf voorstellen doen om activiteiten te laten doorgaan 
in het café.  Deze voorstellen moeten steeds besproken worden met en 
goedgekeurd worden door de stad Antwerpen. 

Een gezinsvriendelijk aanbod van drank en koude hapjes (er kan niet gekookt of 
opgewarmd worden, koffie- en espressomachines kunnen wel) is te bepalen in 
samenspraak met de stad Antwerpen.     Sterke drank wordt niet toegelaten, wel 
bier, wijn en cava/champagne, steeds aan democratische prijzen, te bepalen in 
samenspraak met de stad Antwerpen.   
De concessionaris voorziet zelf het nodige personeel om de goede werking van het café 
te garanderen. 
 
Het verkrijgen van de concessie ontslaat de uitbater niet van de verplichting om alle 
nodige vergunningen die nodig zijn in functie van de gewenste exploitatie in orde te 
brengen. Tevens moet de uitbater de nodige verzekeringen afsluiten om eventuele 
schade te dekken. 
 
 
Concessievoorwaarden 
 
Voorwerp concessie 
 
De stad Antwerpen geeft in concessie aan de concessiehouder die aanvaardt, een ruimte 
om in te richten als café, gelegen in het stadhuis, Grote Markt 1, 2000 Antwerpen, hierna 
genoemd “het goed”. 
 
Ingangsdatum overeenkomst 
 
De concessie zal ingaan op 27 februari 2015 (eventuele opbouw niet inbegrepen) 
 
Duurtijd exploitatie 
De concessie loopt voor een periode van 27 februari 2015 tot en met 27 februari 2016 
zonder dat een stilzwijgende verlenging mogelijk is.  De concessie is te allen tijde 
intrekbaar in het kader van het openbaar belang of mogelijke dringende evacuaties. 
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Plaatsbeschrijvende staat 
 
Bij de aanvang van de concessie wordt in het bijzijn van de concessionaris en de stad 
Antwerpen een plaatsbeschrijvende staat opgemaakt door middel van foto’s. De foto’s 
worden bij de overeenkomst gevoegd. Mogelijk vastgestelde schade op het einde van de 
concessieperiode is ten laste van de concessiehouder. 
 
Bestemming 
 
Het goed wordt in concessie gegeven voor een tijdelijke horeca-uitbating op kosten en 
risico van de concessiehouder in de Wandelzaal in het stadhuis.  Het is de 
concessiehouder verboden het goed te gebruiken voor andere activiteiten dan het 
verkopen van drankjes en versnaperingen. 
 
Inrichtingsplannen moeten vooraf worden goedgekeurd door de stad Antwerpen. 
 
Het is de concessiehouder verboden, zonder voorafgaande en schriftelijke toelating van 
de stad Antwerpen 

• de bestemming van de exploitatie te veranderen; 
• het recht geheel of gedeeltelijk af te staan of voort te verhuren. 

 
De inkomsten van de horeca exploitatie zijn volledig voor de concessiehouder.  
 
Verkoopswaren 
 
De concessiehouder zal een gezinsvriendelijk aanbod leveren tegen democratische  
prijzen.  Alcoholische dranken beperken zich tot bier, wijn en champagne/cava.  Sterke 
drank is niet toegelaten. 
Het aanbod aan dranken en versnaperingen moet mee worden opgenomen in de 
beschrijving van het concept en moet worden goedgekeurd door de stad Antwerpen.   
 
Kwaliteit 
 
De concessiehouder mag zijn waren slechts te koop aanbieden vanuit het in concessie 
gegeven goed.  Hij zal steeds zuivere en onvervalste waren van eerste kwaliteit 
gebruiken.  Hij zal zich moeten gedragen naar al de voorschriften betreffende de verkoop 
van producten die hij verwerkt en/of te koop stelt.  Hij moet alle bestaande voorschriften 
naleven waaronder de reglementering over voedingsmiddelenhygiëne. Het is de 
concessiehouder verboden reclame aan te brengen in of rond het pop-up café.  
Vermelding van logo’s gebeurt steeds in overleg met en onder voorbehoud van 
goedkeuring door de stad Antwerpen 
 
Opkuis 
 
De concessiehouder moet ervoor zorgen dat het goed steeds in onberispelijke staat 
verkeert en alle soorten afval onmiddellijk verwijderen. De gebruikte 
onderhoudsproducten worden met de stad Antwerpen afgesproken. 
 
Waarborg 
 
Tot waarborg van de goede naleving van zijn verplichtingen zal  de concessiehouder een 
borg van 3000 Euro stellen voorafgaand aan de exploitatie. De waarborg kan gebruikt 
worden voor het vergoeden van eventuele schade veroorzaakt in het stadhuis.  Indien de 
concessiehouder aan al zijn verplichtingen heeft voldaan en er geen schade is 
veroorzaakt wordt de borgsom bij het einde van de concessie teruggegeven. Eventuele 
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schade is ten laste van de concessionaris maar zal hersteld worden in beheer van de stad 
Antwerpen 
 
Lasten en kosten 
 
Alle belastingen en taksen, van welke aard ook, gesteld of te stellen op het in concessie 
gegeven goed, op de exploitatie zelf of op de opbrengst uit de horeca-uitbating, zijn voor 
rekening van de concessiehouder.  Deze wordt verondersteld alle nuttige inlichtingen te 
hebben ingewonnen over de aard en het bedrag van deze belastingen en taksen; hij zal  
uit dien hoofde niet het minste bezwaar kunnen doen gelden tegenover de stad 
Antwerpen, noch daarin aanleiding vinden om vermindering van de vergoeding of 
aanpassing van de overige voorwaarden te eisen. 
Nutskosten zoals elektriciteit en water zijn voor rekening van de stad Antwerpen. 
Er wordt geen instapvergoeding of huurprijs gevraagd aan de concessionaris. 
 
Aansprakelijkheid 
 
De concessiehouder alleen is aansprakelijk, ter algehele ontlasting van de stad 
Antwerpen, voor alle schade en ongevallen die, rechtstreeks of onrechtstreeks, en aan 
om het even wie of wat, veroorzaakt zouden worden als gevolg van de exploitatie. 
 
De concessiehouder dient zijn aansprakelijkheid dienaangaande tegenover de stad 
Antwerpen en tegenover derden te dekken door een verzekering, voor een voldoende 
hoog bedrag afgesloten. De concessiehouder is gehouden een afschrift van de 
verzekeringspolis aan de stad Antwerpen te overhandigen en haar telkens  
wanneer zij het verlangt de kwijtschriften der verzekeringspremie voor te leggen. De 
polis van de verzekering, die moet afgesloten worden vanaf de dag waarop de 
vergunning aanvangt, moet uitdrukkelijk vermelden dat de verzekering slechts kan 
vervallen of verbroken worden of de waarborg ervan slechts kan geschorst worden één 
maand nadat de verzekeraar de stad Antwerpen hiervan per aangetekend schrijven heeft 
verwittigd 
 
Veiligheidsvoorschriften 
 
De concessiehouder moet zich stipt gedragen naar de bevelen en onderrichtingen die de 
politie, brandweer en afgevaardigden van de stad hem geven.  
 
Nalatigheid 
 
De concessiehouder machtigt de stad Antwerpen om op zijn kosten en risico te handelen, 
indien hij nalatig blijft in het stipt naleven van één van de opgelegde voorwaarden. Hij 
zal al de daardoor veroorzaakte kosten onmiddellijk betalen, op eerste verzoek van de 
stad Antwerpen. 
Indien de concessiehouder zich niet gedraagt naar de voorwaarden van de vergunning of 
naar de bevelen van de stad Antwerpen in deze, wordt hem na een formele 
ingebrekestelling voor elke overtreding of nalatigheid, een schadevergoeding van 50,00 
euro per dag aangerekend. Deze schadevergoeding is slechts opeisbaar na verloop van 
de termijn vermeld in de ingebrekestelling, met 1 maand als minimumtermijn.  
 
De termijn dient in verhouding te staan met de aard van de overtreding of nalatigheid en 
de tijd nodig om deze recht te zetten.  
De ingebrekestelling wordt per aangetekend schrijven gericht aan de concessiehouder of 
diens rechtsopvolgers.  
De stad Antwerpen kan het bedrag van de schadevergoeding, zonder rechterlijke 
tussenkomst afhouden van de waarborg, die op eerste verzoek van de stad Antwerpen 
moet worden vernieuwd of aangevuld. 
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Zet de concessiehouder de overtreding of nalatigheid recht binnen de vooropgestelde 
termijn vermeld in de ingebrekestelling, dan vervalt de opeisbaarheid van de 
schadevergoeding. Bij herhaalde vastgestelde zwaarwichtige inbreuken heeft de stad 
Antwerpen het recht de vergunning onmiddellijk te beëindigen, zonder recht op enige 
vergoeding voor de concessiehouder. 
 
Uitsluitingsgronden 
 
Volgende kandidaat kan uitgesloten worden in elk stadium van de procedure: 
1. de kandidaat die in staat van faillissement of van vereffening verkeert, die zijn 

werkzaamheden heeft gestaakt of die een gerechtelijk akkoord heeft bekomen, of die 
in een overeenstemmende toestand verkeert als gevolg van een gelijkaardige 
procedure die bestaat in de nationale wetgevingen en reglementeringen; 

2. de kandidaat die aangifte heeft gedaan van zijn faillissement, voor wie een procedure 
van vereffening of gerechtelijk akkoord aanhangig is of die voorwerp is van een 
gelijkaardige procedure bestaande in nationale wetgevingen en reglementeringen; 

3. de kandidaat die, bij een vonnis dat in kracht van gewijsde is gegaan, veroordeeld is 
geweest voor een misdrijf dat zijn professionele integriteit aantast; 

4. de kandidaat die bij zijn beroepsuitoefening een ernstige fout heeft begaan, 
vastgesteld op elke grond die de aanbestedende overheden aannemelijk kunnen 
maken; 

5. de kandidaat die niet voldaan heeft aan zijn verplichtingen inzake betaling van de 
bijdragen voor de sociale zekerheid; 

6. de kandidaat die niet in orde is met de betaling van zijn belastingen overeenkomstig 
de Belgische wetgeving of die van het land zijn waar hij gevestigd is; 

7. de kandidaat die zich in ernstige mate heeft schuldig gemaakt aan het afleggen van 
valse verklaringen bij het verstrekken van inlichtingen. 

 
Door zich kandidaat te stellen, verklaart de kandidaat impliciet op eer dat hij zich 
niet in één van de bovenvermelde uitsluitingsgronden bevindt.  
 
 
Kandidaatstellingen 
De kandidaat bezorgt ten laatste op woensdag 17  december 2014 een dossier via 
mail (protocol@stad.antwerpen.be).  
 
Het dossier waarin het totaalconcept wordt beschreven zal volgens volgende 
criteria gegund worden: 
• een voorstel voor een kwalitatief aanbod aan verkoopswaren en prijszetting 

van de verkochte waren (30 punten); 
• een voorstel voor sfeer en aankleding van de bar (met foto’s of duidelijke 

schetsen/ duidelijk idee en omschrijving van de inrichting) (50 punten); 
• een overzicht van relevante ervaring en referenties (20 punten) ; 
 
 
Bijlagen: 1. Foto’s Wandelzaal 
      2. Plan met afmetingen van de gelijkvloerse verdieping van het stadhuis 
              3. Plan met afmetingen van de eerste verdieping van het stadhuis   
      4. Aanduiding stopcontacten 


