
Maxi
center nummer 50

Het maxi type heeft een uitsprong van 1,1 meter ten opzichte van de bakstenen 
center en heeft een voorzetstructuur in staal en glas, waaraan een zonneluifel en 
een zitbank bevestigd is. Achteraan is er een duplex. In dit type is geen sanitair. Er 
zijn wel aansluitingen voorzien om zelf sanitair aan te leggen. De concessiehouder 
kan gebruik maken van het sanitair in de voorzieningencenter.

Uitrusting
• een uitbouw of veranda in staal met geïsoleerd plat dak. In het stalen frame  

wordt zwart aluminium raamwerk geplaatst met dubbel glas. 
• gepolierde betonvloer met vloerisolatie
• wit geschilderde bakstenen muur
• schuine achterwand in beton
• raam dat met handvat geopend kan worden
• bedrukte folie waar de activiteiten in de centers op geafficheerd worden 
• (openingsuren, website ...) binnen het kader van het opengaand raam. 
• aansluiting elektriciteit met eigen meterkast en 4 dubbele stopcontacten
• aansluiting data- en internetkabel
• metalen kabelgoten bevestigd aan het plafond
• ledverlichting bevestigd aan het plafond met schakelaar en met schakelklok die 

ingesteld is op de 4 seizoenen
• 2 wandspots om de bogen uit te lichten, met schakelaar
• veiligheidsverlichting en rookmelder
• aansluiting op drinkwaternet met 1 dubbele kraan
• systeem voor ventilatie en luchtbehandeling met warmterecuperatie via ronde 

luchtkanalen bevestigd aan het plafond
• zonneluifel in blauwe zeilstof, te bedienen met draai-arm.
• zitbank in staal, met kleine perforaties, bevestigd aan de buitenkant van de  

uitbouw.

CONCESSIE

Contactpersoon
Julie De pauw 
tel. 03 432 83 18 
julie.depauw@vespa.antwerpen.be

Vloeroppervlakte
38 m²

Duplexoppervlakte
15 m²

Verandaoppervlakte
10 m²

Totale oppervlakte
63 m²

Vergoeding per maand
€ 500
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Goedgekeurd en voor akkoord ondertekend
OpdrachtgeverArchitect

wijzigingen tov plan ... op datum van ...
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vertegenwoordigd door:
Steven Decloedt, afdelingsdirecteur Bouwprojecten TYPE B1 - PLAN

Renovatie en herbestemming Centers Borgerhout

OPENBARE AANBESTEDING
Niets uit deze tekening mag gekopiëerd, vermenigvuldigd of uitgevoerd worden zonder de voorafgaandelijke schriftelijke toestemming van de verantwoordelijke architect. Alle maten dienen op de werf gecontroleerd te worden
ENGELSELEI: de heraanleg van de straat, door Stad Antwerpen, volgt de fasering van de Centers. De uitvoering ervan volgt net na de uitvoering van de Centers. Dit gebeurt in nauw overleg tussen de diensten betrokken met de heraanleg Engelselei en het
ontwerpteam Centers. PERCEELSGRENS: de zone afgebakend door de perceelsgrens behoort tot het privaat domein van Infrabel en wordt overgedragen, via een bezettingsovereenkomst voor 50 jaar, aan AG VESPA.

Ligging: Engelselei centernummer 39 tem 58, 2140 Borgerhout

Kadastrale gegevens: afd. 24, sectie A, nrs. 270_3, 270_2,
260_5, 260_10, 260_11, 260_8, 260_9,260_4, 260_3, 260_2,
260_12, 260_6, 260_7, A 635 B P0000 03.00.00

57, 53
TEKENING VAN TOEPASSING OP CENTERS:

Principedetail. De aannemer blijft steeds verantwoordelijk voor uitvoeringsdetails en
legt dit ten goedkeuring voor aan de bouwdirectie. Alle maten in mm tenzij anders
vermeld, zijn uitsluitend ter indicatieve titel en dienen ter plaatse gecontroleerd te
worden. Voor stabiliteitsonderdelen: zie plannen ingenieur stabiliteit. Voor
onderdelen technieken: zie plannen ingenieur technieken.
Alle glas dient te voldoen aan norm NBN S 23-002.
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vertegenwoordigd door:
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architect - zaakvoerder
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Goedgekeurd en voor akkoord ondertekend
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wijzigingen tov plan ... op datum van ...
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vertegenwoordigd door:
Steven Decloedt, afdelingsdirecteur Bouwprojecten

TYPE B1 - DWARSE SNEDE

Renovatie en herbestemming Centers Borgerhout

OPENBARE AANBESTEDING
Niets uit deze tekening mag gekopiëerd, vermenigvuldigd of uitgevoerd worden zonder de voorafgaandelijke schriftelijke toestemming van de verantwoordelijke architect. Alle maten dienen op de werf gecontroleerd te worden
ENGELSELEI: de heraanleg van de straat, door Stad Antwerpen, volgt de fasering van de Centers. De uitvoering ervan volgt net na de uitvoering van de Centers. Dit gebeurt in nauw overleg tussen de diensten betrokken met de heraanleg Engelselei en het
ontwerpteam Centers. PERCEELSGRENS: de zone afgebakend door de perceelsgrens behoort tot het privaat domein van Infrabel en wordt overgedragen, via een bezettingsovereenkomst voor 50 jaar, aan AG VESPA.

Ligging: Engelselei centernummer 39 tem 58, 2140 Borgerhout

Kadastrale gegevens: afd. 24, sectie A, nrs. 270_3, 270_2,
260_5, 260_10, 260_11, 260_8, 260_9,260_4, 260_3, 260_2,
260_12, 260_6, 260_7, A 635 B P0000 03.00.02

TEKENING VAN TOEPASSING OP CENTERS:

Principedetail. De aannemer blijft steeds verantwoordelijk voor uitvoeringsdetails en
legt dit ten goedkeuring voor aan de bouwdirectie. Alle maten in mm tenzij anders
vermeld, zijn uitsluitend ter indicatieve titel en dienen ter plaatse gecontroleerd te
worden. Voor stabiliteitsonderdelen: zie plannen ingenieur stabiliteit. Voor
onderdelen technieken: zie plannen ingenieur technieken.
Alle glas dient te voldoen aan norm NBN S 23-002.

57, 53
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Alle maten die weergegeven worden, zijn louter indicatief. Scheidingswanden in stippellijn, toestellen en meubilair aangeduid op het plan worden niet geplaatst en zijn louter ter illustratie.


