
 

 

 
 

BEKENDMAKING  
 

CONCESSIE UITBATING CAFETARIA EN PADELTERREINEN STEDELIJK 
SPORTCENTRUM TER BEKE 

 
Het college van burgemeester en schepenen van de stad Sint-Niklaas deelt mee dat het stadsbestuur een exploitant 
wenst aan te trekken voor het beheer en de uitbating van de cafetaria (bestaande uit de cafetaria, een drankenberging, 
een bergplaats en de toiletten) en het aanleggen/uitbaten van reglementaire, competitiewaardige padelterreinen op een 
deel van de terreinen van het stedelijk sportcentrum Ter Beke, Vleeshouwersstraat 4b te 9112 Sinaai. 
 
De geïnteresseerden voor deze concessie kunnen volgende stukken bekomen via de afdeling plannen en ontwikkelen 
(patrimonium@sint-niklaas.be of 03 778 32 60): 

- een exemplaar van de biedings- en concessievoorwaarden 
- de fotoreeks 
- een opmetingsplan 
- het biedingsformulier 

 
Het voorstel van de belanghebbenden moet vergezeld zijn van: 

A. de geboden concessievergoeding per jaar; 
B. de balans en jaarrekening van de voorbije drie jaar. Indien de kandidaat een startende onderneming is kan hiervan 

afgeweken worden; 
C. een verklaring betreffende de totale omzet en de omzet die verband houdt met de opdracht over de laatste drie 

boekjaren. Indien de kandidaat een startende onderneming is kan hiervan afgeweken worden; 
D. een RSZ-attest waaruit blijkt dat de noodzakelijke bijdragen betaald zijn (indien van toepassing); 
E. een attest van de bevoegde instantie dat de kandidaat in orde is met de betaling van de belastingen en btw; 
F. een uittreksel uit het strafregister; 
G. een attest van goed zedelijk gedrag; 
H. een passende bankverklaring waaruit een gezonde financiële toestand blijkt; 
I. een bewijs van verzekering tegen beroepsrisico’s; 
J. een beschrijving van referenties (curriculum vitae), waaruit blijkt dat de concessionaris ervaring heeft met de 

uitbating van een horecagelegenheid en het aanleggen/uitbaten van reglementaire, competitiewaardige 
padelterreinen, en eventueel andere relevante ervaringen; 

K. een voorstel betreffende de uitbating van de cafetaria zoals bepaald in artikel 7 van de biedingsvoorwaarden en 
artikel 5 van de concessievoorwaarden; 

L. een voorstel (ontwerp, overzicht investeringen, timing, tarieven, …) betreffende de aanleg en uitbating van 
reglementaire, competitiewaardige padelterreinen zoals bepaald in artikel 7 van de biedingsvoorwaarden en artikel 
6 van de concessievoorwaarden; 

M. een voorstel van visietekst betreffende de ontwikkeling van de padelsport op de site van het sportcentrum Ter 
Beke zoals bepaald in artikel 7 van de biedingsvoorwaarden. 
 

De inzendingen moeten gebeuren onder dubbel gesloten omslag met vermelding op de buitenste omslag van “concessie 
uitbating cafetaria Ter Beke + padelterreinen – omslag niet openen”. Zij dienen aangetekend verstuurd te worden en 
gericht aan het college van burgemeester en schepenen, Grote Markt 1 te 9100 Sint-Niklaas. 
Zij dienen ter post afgegeven te worden op uiterlijk maandag 10 mei 2021. 
Zij kunnen ook afgegeven worden op het stadhuis van Sint-Niklaas, Grote Markt 1 te 9100 Sint-Niklaas, uiterlijk op 
dinsdag 11 mei om 16u. 
 
Voor verdere informatie over de concessie en voor het bezichtigen van het in concessie te geven goed kan men conctact 
opnemen met de afdeling plannen en ontwikkelen op het stadhuis, telefonisch op het nummer 03 778 32 60 of via e-mail 
naar patrimonium@sint-niklaas.be 
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