BIEDINGSFORMULIER - DOMANIALE CONCESSIE
Terrein gelegen te Vinkenstraat, Mol

Voor particulieren
Alle kandidaten dienen het biedingsformulier te ondertekenen.
Indien de kandidaten gehuwd zijn, dienen beide echtgenoten het biedingsformulier te
ondertekenen, tenzij deze persoon volgens zijn (haar) huwelijksvermogenstelsel bevoegd is om
alleen onroerende goederen in concessie te nemen.
De ondergetekende(n) (naam, voornaam, rijksregisternummer, wettelijke woonplaats)

BIEDINGSFORMULIER - DOMANIALE CONCESSIE
Terrein gelegen te Vinkenstraat, Mol

Voor rechtspersonen1
De ondergetekende(n)
naam, voornamen + hoedanigheid (van iedereen indien meerdere vertegenwoordigers):

vertegenwoordiger(s) van

met maatschappelijke zetel te

ingeschreven in de Kruispuntbank van ondernemingen onder nummer

Indien de offerte is gedaan door meerdere rechtspersonen, dient deze bladzijde door iedere rechtspersoon te
worden ingevuld op een apart blad.

1

2

BOD

Hierna genoemd “de bieder”, solidair en ondeelbaar handelend, indien meerdere kandidaten
samen een offerte indienen, dient volgend bod in rekening houdend met volgende voorwaarden:
-

aanvaardt alle erin vermelde voorwaarden;
zal het goed in concessie nemen in de staat waarin het zich bevindt;

voor de jaarlijkse concessievergoeding, exclusief btw, ten bedrage van :
In cijfers :

Voluit in letters:

Voorgesteld concept / voorgestelde activiteit:
Terrein te gebruiken met als doel :
Type



Tuin



Industrie



Opslag



Handel



Doorgang




Description

Oprichten gebouw / installatie
(vermelden van oppervlakte van
het gebouw/installatie)

Andere
Gelieve de bijgevoegde vragenlijst m.b.t. milieu in te vullen om de NMBS toe te laten na te kijken of de
activiteit bodemverontreiniging gaat veroorzaken.

3

De indiener van dit bod verbindt er zich toe, ingeval de concessie van voormeld goed aan hem wordt
toegestaan, een concessiecontract met de NMBS af te sluiten tegen de hierboven vermelde vergoeding.
wetende dat alle rechten, kosten en erelonen nodig voor de verwezenlijking van het concessiecontract te
zijnen laste zijn.
Hij verbindt er zich toe de vereiste exemplaren van het concessiecontract te ondertekenen uiterlijk
binnen een termijn van 21 kalenderdagen na de datum van het schrijven van de NMBS bevattende de
exemplaren van het concessiecontract met verzoek deze te ondertekenen.
Hij verbindt er zich toe zijn offerte aan te houden gedurende een termijn van 120 kalenderdagen, zoals
voorzien in de offerteaanvraag.
Hij(zij) verklaart(en) dat hij(zij):
-
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niet veroordeeld is voor deelneming aan criminele feiten;
zich niet in een toestand van faillissement, vereffening, stopzetting van activiteit,
juridische schikking of elke gelijkaardige situatie bevindt;
niet veroordeeld is door een burgerlijke- of strafrechtbank inzake beroepsethiek of
grove professionele nalatigheid of fout;
geen gerechtelijke procedure lopende heeft tegen de NMBS;
geen achterstallige vergoedingen verschuldigd is aan de NMBS;
geen activiteit uitoefent die schade kan berokkenen aan het imago van de NMBS;
geen activiteit gaat uitoefenen of inrichting gaat vestigen die bodemverontreiniging
kan veroorzaken (een activiteit of inrichting opgenomen in de ordonnantie van 5
maart 2009 van het Brussel Hoofdstedelijk Gewest en haar uitvoeringsbesluit van 17
december 2009);

Contactpersoon van de bieder voor het verloop van de procedure:
Naam :
Voornaam :
Adres:
GSM / telefoon:
E-mail:
Gedaan te

op

Handtekening(en) + hoedanigheid (voor firma's)

De persoonsgegevens die u meedeelt worden geregistreerd en verwerkt door de Nationale Maatschappij der Belgische
Spoorwegen (NMBS), NV van publiek recht, Frankrijkstraat 56, 1060 Brussel, RPR ( Brussel) 0203.430.576.
Door deze gegevens mee te delen, stemt u er mee in dat deze worden verwerkt met het oog op de behandeling van de
aanvragen van de domeinconcessies van de NMBS.
Deze persoonsgegevens kunnen doorgegeven worden aan andere natuurlijke of rechtspersonen die contractueel
verbonden zijn met de NMBS. Deze personen hebben dan slechts toegang tot de gegevens die nodig zijn voor de
uitvoering van hun opdracht.
In overeenstemming met de Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van
de verwerking van persoonsgegevens, beschikt u op ieder ogenblik over het recht om u kosteloos te verzetten tegen de
verwerking van uw gegevens voor rechtstreekse marketingdoeleinden alsook over het recht op toegang tot de gegevens
die op u betrekking hebben, over het recht ze te verbeteren en desgevallend over het recht deze te verwijderen. Een
eenvoudige brief naar NMBS, naar bovenstaand adres, volstaat hiertoe.
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