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AANVULLINGEN CONCESSIEOVEREENKOMST MUZECAFÉ 

 

A. ALGEMEENHEDEN 

Dit is een aanvulling van de concessieovereenkomst. Bepalingen in dit reglement die strijdig zouden 

zijn met de concessieovereenkomst worden als niet geschreven beschouwd. Echter onder 'C. 
Concessieschaden' in dit reglement opgenomen bepalingen, die afwijken van wat het burgerlijk 
wetboek terzake bepaalt, blijven onverminderd en bij voorrang geldig. 
 
Onder de concessieschaden wordt begrepen de tekortkomingen aan het gewoon dagelijks onderhoud 
en al de schaden, aangebracht door een fout van de concessiehouder, zijn/haar personeel of 
leveranciers. 

 
Bij het verstrijken van de concessie, moet de concessiehouder het MUZEcafé terug overdragen, in 
goede staat, behalve wat normale sleet, ouderdom of geval van overmacht betreft. De normale sleet 
is deze die voortspruit uit het normaal gebruik. 
 
De concessiehouder is verplicht het MUZEcafé als goede huisvader te gebruiken. Dit veronderstelt een 

algemeen onderhoud volgens de aangepaste methode en met behulp van de geschikte producten. 
Schaden die niet volledig kunnen hersteld worden, zullen verrekend worden en er zal een vergoeding 
voor voortdurende minderwaardigheid gevraagd worden. 
 
Concessieschaden die niet hersteld werden door de concessiehouder, worden aangerekend rekening 
houdend met de kostprijs van levering, plaatsing (op het ogenblik van de verhuizing) en met het 
aantal jaren dat een installatie normaal moet meegaan. 

 
Hierna worden de werken opgesomd die door de concessiehouder en door de concessiegever dienen 
uitgevoerd te worden. De werken uitgevoerd door de concessiehouder, zelfs als deze ten laste vallen 
van de concessiegever, worden zonder schriftelijk akkoord nooit terugbetaald. 
 

B. BIJZONDERHEDEN 

1. HET PLAATSEN VAN HOKKEN VOOR DIEREN OF HET HOUDEN VAN DIEREN 
Dit is verboden. 
 

2. AFVALVERWERKING 
Zie bepalingen in de concessieovereenkomst. De concessiehouder verzorgt een gescheiden 

afvalverwerking in het MUZEcafé en voert deze af naar de betreffende containers gelegen aan 
de dienstingang van het cultuurcentrum. De concessiehouder betaald hiervoor een vergoeding 
zoals omschreven in de concessieovereenkomst.  
 

3. GEBRUIK VAN VLOEIBAAR GAS  
Het stockeren en/of gebruiken van vloeibaar gas in flessen is ten strengste verboden.  
 

4. NUTSVOORZIENINGEN 
De concessievergoeding is inclusief het verbruik van elektriciteit, water, gas, verwarming en 
verluchting. De concessiegever zal het verbruik maandelijks monitoren.  
Er is een wifi-netwerk en telefoon aanwezig voor intern gebruik. 
De concessiehouder zorgt zelf voor een privételefoonnummer voor het MUZEcafé en draagt 
hiervoor de kosten. 
Alle schade, veroorzaakt bij het plaatsen of verwijderen van toestellen en de leidingen, valt 

ten laste van de concessiehouder. De concessiegever neemt nooit de kosten van aansluitingen 
over. Het plaatsen van buitenantennes is ten strengste verboden. 

 
5. LEVERING  

Leveringen gebeuren via de dienstingang of via de laad- en loskade met tijdelijke stationering 
van het voertuig. In uitzonderlijke gevallen kan levering via het Marktplein gebeuren in 

onderling overleg met het cultuurcentrum. De timing van levering van materialen en 
producten voor het MUZEcafé wordt besproken op het wekelijkse dienstoverleg. 
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C. CONCESSIESCHADEN 

 

1. TOESTELLEN EN TOEBEHOREN  

 
Bedoeld zijn onder andere voor de toestellen: verlekken, tapkranen, gootsteen, afwasmachine, 
uitgietbak, klokput, koelkasten… 
 
Concessiehouder : 

 gewoon onderhoud (met behulp van niet bijtende en niet zure producten) en toezicht 
over de apparaten; 

 ruiming en reiniging van de apparaten na gebruik om het ontstaan van watersporen of 
kalkafzetting op de apparaten te vermijden;  

 voorkomen van schade ten gevolge van overlopende toestellen en apparaten 
(overdrukbeveiligingen), abnormaal waterverbruik ten gevolge van een lek en 
dergelijke (regelmatig teller controleren);  

 onderhoud van de faiencetegels die als muurbekleding dienen;  
 verwijderen van vuil, water-, kalk- en roestsporen;  

 gevolgschade bij onvakkundige herstellingen, aanpassingen en uitbreidingen waartoe 

de concessiegever opdracht zou hebben gegeven;  
 verantwoordelijkheid van de concessiehouder voor afsplintering, breuken, barsten, 

scheuren en schrammen aan de sanitaire toestellen; 
 de kosten voor het onderhoud van de tapkranen en de koelinstallaties. 

Concessiegever : 

 vervanging van de versleten toestellen en bijhorende toebehoren; 
 monitoring van het verbruik; 
 afsluiten onderhoudscontract voor de tapkranen en de koelingen in het ganse 

cultuurcentrum en het factureren van de onderhoudskost voor de tapkranen en 
koelingen in het MUZEcafé aan de concessiehouder. 
 

KRAANWERK EN LOODGIETERIJ 

Concessiehouder : 
 onderhoud van de kranen (reiniging, regeling en ontkalking) en van de roosters;  
 herstelling van de lekken, uitgezonderd als ze aan ouderdom te wijten zijn;  
 regeling van de waterbakken (vlotters), kleppen en afsluitkranen;  

 herstelling en vervanging van shell-kraantjes, meesluitkranen en dubbeldienstkranen 

(bij abnormale slijtage);  
 herstellingen (wand)kranen met inbegrip van vernieuwing pakking, dichting, sluiting, 

klep, kleurring, onderlegplaatjes e.d. (bij abnormale slijtage). 
Concessiegever : 

 vernieuwing van de kranen en leidingen in geval van ouderdom. 
 

LEIDINGEN 

Concessiehouder : 
 toezicht en onmiddellijke melding van abnormaal waterverbruik en vochtschade, 

bescherming tegen vorst;  
 herstellen van lekken, uitgezonderd diegene die te wijten zijn aan ouderdom of een 

fout aan het materiaal;  
 vrijmaken van leidingen van alle elementen door de concessiehouder aangebracht bij 

herstellingen en/of noodzakelijke controle;  
 vrijmaken en ontstoppen van afvoerleidingen en watersloten (sifons);  
 gevolgschade van verstoppingen en laattijdig gemelde lekken zoals herleggen en 

openbreken van vloer na verstopping van de afvoer in die vloer, herstellen en 

vernieuwen verbindingen en dichtingen, gevolgschade van ondeskundige ontstopping 
(verstening vuil, schade leidingen, enz.). Voor ontstoppingen worden bij voorkeur 
mechanische hulpmiddelen gebruikt en geen agressieve ontstoppingsproducten. 
Schade ten gevolge van uitgieten kokende vloeistoffen, vetten , oliën, scheikundige 
producten enz. 
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Concessiegever : 

 vervanging van versleten leidingen; 

 herstellen van waterleidingen bij puntcorrosie en dergelijke 
 

2. GROND, PLAFOND EN WANDEN  
 

BETONVLOER, PODIUM EN HOUTEN VLOER ACHTER TOOG 

Concessiehouder :  
 gewoon en dagelijks onderhoud door middel van aangepaste producten; 
 aansprakelijkheid voor de sporen, de schrammen, de scheuren, alsmede voor de 

sporen achtergelaten door geserveerde producten in het MUZEcafé;  
 aansprakelijk voor beschadigingen aan de houten vloer achter de toog en aan het 

houten podium, ook veroorzaakt door zijn/haar personeel en leveranciers; 
 het jaarlijks aanbrengen van een beschermende vernislaag op het houten podium.  

Concessiegever : 
 herstelling van het normale verslijten van de betonnen en houten vloeren en volledige 

vervanging van de eventuele grondbekleding na een langdurig gebruik; 
 reiniging van de vloeren na het aanbrengen van kunstwerken tegen de muren en het 

herschilderen van deze muren. 

 

VLOERTEGELS EN WANDBEKLEDING 

Concessiehouder : 
 vervanging als er slechts enkele vloerstenen of tegels beschadigd zijn en dat wegens 

het vermoeden van schuld bij de concessiehouder (zie artikel 1754 van het Burgerlijk 
Wetboek);  

 aansprakelijkheid voor onuitwisbare vlekken of voor overbelasting die tot het 

loskomen kunnen leiden;  
 aansprakelijkheid voor scheuren of barsten als die te wijten zijn aan de 

concessiehouder;  
 vastzetten van losgekomen faiencetegels. 

Concessiegever : 
 herstelling van de schade veroorzaakt door de natuur van het materiaal en door de 

bewegingen van het gebouw en/of gebrek van het materiaal;  
 vervanging van de gehele bevloering of betegeling, indien de vervanging veroorzaakt 

werd door abnormale of vroegtijdige schade veroorzaakt door de concessiehouder. De 
concessiehouder moet dan wel bijdragen in de volledige hernieuwing (zijn aandeel 
schommelt naargelang de ouderdom van de bevloering en de staat waarin ze zich 
bevond bij zijn intrede). 
 

TAPIJTEN 

Concessiehouder :  
 mag geen decoratieve tapijten plaatsen in de toegewezen ruimten;  
 zorgt voor eventuele voetmatten en de reiniging hiervan aan de ingang van de 

drankenberging en berging keuken. 
Concessiegever : 

 zorgt voor de nodige voetmatten aan zowel de bezoekersingang als aan de 
dienstingang en zorgt voor de reiniging van deze matten. 
 

PLAFONDS 

Er mag slechts enkel met goede verf geschilderd worden. Daarbij kan eerst een 

voorstrijkmiddel gebruikt worden om het intrekken van de verf te verminderen. Na de 
schildering met een goede verf mag wel met water en afwasmiddelen gereinigd worden. 
Het behangen of decoreren van de plafonds is niet toegestaan tenzij na overleg met 
de concessiegever. 

 
Concessiehouder :  

 reinigen en/of afwassen van de plafonds in de keuken en boven de toog en eventueel 
herschilderen wanneer hier om wordt verzocht door de eetwareninspectie; 
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 dichten van de gaten van nagels en haken, verf bijwerken. 

Concessiegever : 

 herstelling van de schade veroorzaakt door gevallen van overmacht, zoals 
waterdoorsijpelingen;  

 reiniging en algemeen onderhoud van het plafond in de publieksruimte van het café 
met inbegrip van de verluchtingskanalen. 

 

MUREN, AFRASTERING EN ZUILEN 

Concessiehouder : 
 normale reiniging, verwijdering van stof en bevuiling van de muren, de metalen 

afrastering op de mezzanine en betonnen zuilen in alle toegewezen ruimten; 
 het verven of reinigen van witte gipsmuren in de tentoonstellingsruimte indien er 

bevuiling is aangebracht door producten geserveerd in het café. 
 behangen door de concessiehouder is niet toegestaan. 

Concessiegever : 
 herstelling van schade veroorzaakt door het plaatsen van nieuwe installaties of 

kunstwerken;  
 schilderwerk van de witte gipsmuren die dienst doen als tentoonstellingsruimte. 

 vastschroeven of vervangen van de afrastering op de mezzanine indien deze tekenen 
vertoont van instabiliteit of veroudering. 

 

FAIENCE BEKLEDING IN DE KEUKEN 

Bij het regelmatig reinigen van de tegels, moet hij/zij regelmatig nagaan of de bovenzijde van 
de bovenste faience voldoende beschermd is met een siliconenpasta. Zonder siliconen dringt 
het water achter deze stenen en komen deze los. Vanaf dan vallen de onkosten voor het terug 
vastzetten van de faiencetegels ten laste van de concessiehouder. 
 

DRAAGVLOEREN 

De concessiehouder is aansprakelijk voor alle schade ten gevolge van overbelasting van 
vloeren, ook veroorzaakt door zijn/haar personeel en leveranciers.  
 

 

3. SCHRIJNWERK  

 

BINNENDEUREN EN DEURLIJSTEN 

Concessiehouder : 
 aansprakelijk voor de insnijdingen in het schrijnwerk, het boren van gaten voor de 

plaatsing van nagels en ringschroeven in het raamwerk, kozijnen of plinten, en in het 
algemeen voor elke door hem veroorzaakte schade;  

 de deuren en deurlijsten mogen niet behangen of geverfd worden;  
 regelmatige reiniging van alle deuren en deurlijsten in de toegewezen ruimten met 

niet bijtende producten. 
Concessiegever: 

 smeren van sloten en scharnieren;  
 herstelling van de deuren die voorzien zijn van het elektronisch badgesysteem. 

 

BADGES EN SLEUTELS 

Concessiehouder : 

 alle deuren aan de buitenzijden van de toegewezen ruimten zijn voorzien van een 
elektronisch badsysteem (badgelezers). De concessiehouder ontvangt hiervoor een 
badge die wordt beheerd als een goed huisvader;  

 overhandiging van deze badge bij zijn/haar vertrek uit het geconcedeerde goed;  
 vervanging of betaling van de kostprijs van een verloren badge en beschadiging van 

de badgelezer door zijn/haar personeel of leveranciers. 

Concessiegever: 
 onderhoud van het badgesysteem. 
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VENSTERS EN BIJHORIGHEDEN 

Concessiehouder : 
 reinigen met niet bijtende producten van de vensters en de glasruiten aan de 

binnenzijde van de toegewezen ruimte; 

 vervanging van de gebroken of beschadigde glasruiten en vensters indien deze schade 
is veroorzaakt door de concessiehouder, zijn personeel of leveranciers;  

Concessiegever : 
 vervanging van beschadigde elementen wegens sleet;  
 onderhouden van de buitenkant van de vensters. 

 
 

4. VERWARMING EN VERLUCHTING  
 
De kosten voor verwarming en verluchting en het onderhoud hiervan zijn inbegrepen in de 
concessievergoeding aangezien het MUZEcafé ook dienst doet als publieke ruimte, als 
tentoonstellingsruimte, concertruimte en ontvangstruimte bij voorstellingen. 
 

Concessiehouder : 

 verplichting de concessiegever te waarschuwen bij gebrekkigheid van installatie;  
 vergoeding van de schade toegebracht aan de aanwezige sensoren en het 

bedieningstablet door de concessiehouder en zijn/haar personeel en leveranciers. 
Concessiegever : 

 volledig onderhoud van alle installaties van centrale verwarming en de verluchting. 
 

 

5. ELEKTRICITEIT  
 
De kosten voor het stroomverbruik zijn inbegrepen in de concessievergoeding aangezien het 
MUZEcafé ook dienst doet als publieke ruimte, als tentoonstellingsruimte, concertruimte en 
ontvangstruimte bij voorstellingen.  
 

Concessiehouder :  
 wordt verondersteld de aanwezige elektrische installaties als een goed huisvader te 

beheren;  
 draagt de kosten bij beschadiging van schakelaars, stopcontacten en bedieningstablet 

veroorzaakt door de concessiehouder en zijn/haar personeel en leveranciers;  
 draagt de kosten van beschadigde automatische smeltzekeringen veroorzaakt door 

foutief gebruik van zijn/haar apparatuur; 

 verbod om bijkomende leidingen en stopcontacten te plaatsen;  
 vervangen van de lampen boven de toog, in de keuken en de berging. 

Concessiegever :  
 verplichting de veiligheidsvoorschriften ter beschikking te stellen;  
 vervangen van lampen en armaturen in de algemene publieksruimte van het café; 
 vervanging van de elektrische installatie in geval van ouderdom;  
 herstellen of vervangen van elektrische toestellen bij normale slijtage die eigendom 

zijn van de concessiegever. 
 

6. GAS  
 
In de toegewezen ruimten zijn geen aansluitingen voor gas. 
 

 

7. ONDERHOUD INGEBOUWDE MEUBELEN, FAIENCETEGELS EN GOOTSTEEN  
 
Keuken- en toogmeubelen mogen niet geschilderd, noch behangen, noch met stickers en 
dergelijke beplakt worden. Evenals faiencetegels. 
Het gebruik van bijtende en schurende reinigingsmiddelen dient te worden vermeden. 
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8. TRAPPEN  

 
In het MUZEcafé is één trap aanwezig die toegang geeft tot de mezzanine en de 
tentoonstellingsruimte. De trappenhal die toegang geeft tot de schouwburg maakt geen 
voorwerp uit van de concessie. 
 
Concessiehouder :  

 dagelijks onderhoud van de trap en de trapleuning die toegang geeft tot de 
mezzanine; 

 de concessiegever verwittigen over de slijtage van de bekleding van de treden ten 
einde hun volledige onbruikbaarheid te vermijden. 

Concessiegever : 
 vervangen van trapneuzen; 

 zorgen voor het betonherstel; 
 vastzetten van de leuning indien deze tekenen van instabiliteit vertoont. 

 
 

9. BRIEVENBUS  

 
Er is een gemeenschappelijke brievenbus aan de hoofdingang van het cultuurcentrum. In deze 

brievenbus is een vak voorzien voor het MUZEcafé met als adres Marktplein 3/1. 
Concessiehouder :  

 draagt de kosten voor vervanging van de sleutel bij verlies; 
 draagt de kosten bij beschadiging van het slot. 

Concessiegever : 
 stelt een brievenbus met één sleutel ter beschikking aan de concessiehouder; 
 zorgt voor het algemeen onderhoud en herstelling van de scharnieren en de slot. 

 
 

10. MEUBILAIR 
 

Het MUZEcafé is volledig voorzien van toog, stoelen, barkrukken, tafeltjes en staantafels in het 
kader van een algemene huisstijl. Al het meubilair is inbegrepen in de concessievergoeding. 

Concessiehouder :  
 dagelijkse reiniging van al het meubilair; 
 het meubilair mag niet beplakt noch beschilderd worden; 

 draagt de kosten voor beschadiging aangebracht door de concessiehouder en zijn/haar 
personeel en leveranciers; 

 het schikken van het meubilair conform de veiligheidsvoorschriften en het niet 
blokkeren van doorgangen. 

Concessiegever : 
 vervanging van het meubilair bij normale slijtage. 

 
 

11. AFVOERBUIZEN, RIOLERING, SEPTIETANKEN EN INSPECTIEPUTTEN  
 

Concessiehouder : 

 verplichting de afvoerleidingen in de toegewezen ruimten (toog, keuken en berging) 
vrij van verstopping te houden;  

 alle schadelijke producten of vetten worden door hem/haar afgevoerd naar een 
gespecialiseerde verwerkingsfirma; 

 bij het einde van de concessie dient de concessiehouder een door een erkende firma 
afgeleverd attest "vrij van verstopping" van de toegewezen ruimten voor te leggen. 

Concessiegever : 
 zorgt voor het algemeen onderhoud van alle afvoerbuizen, rioleringen, septietanken 

en inspectieputten in de rest van het gebouw en de omgeving. 
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12. ONGEDIERTEBESTRIJDING EN ONTSMETTING  

 

Concessiehouder :  
 overgaan tot ontsmetting van de toegewezen ruimte indien hij/zij of iemand van 

zijn/haar personeel, is aangetast geworden door een besmettelijke ziekte;  
 overgaan tot ontsmetting als er wandluizen, kakkerlakken of ander ongedierte is 

vastgesteld, daar hij/zij elk gevaar van besmetting moet voorkomen en zich moet 
gedragen volgens de voorschriften van de hygiëne;  

 indien binnen de week na het beëindigen van de concessie ongedierte gevonden wordt 
zullen de toegewezen ruimten op kosten van de concessiehouder ontsmet worden. 

Concessiegever : 
 zorgt voor bestrijding van muizen via een gespecialiseerde firma in alle ruimten van 

het cultuurcentrum. 
 

13. EINDE CONCESSIE 
Concessiehouder : 

 verplichting gans het geconcedeerde goed te reinigen; 
 aansprakelijk voor alle schade berokkend aan het geconcedeerde goed bij de 

verhuizing. 

 
 

 

 


