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Inlichtingen i.v.m. dit bestek kunnen verkregen worden bij: 
Naam: De Mortel 

Adres: 2930 Brasschaat 
Contactpersoon: Mevrouw Nikki Elewaut 

Telefoon: +3236500658 

E-mail: nikki.elewaut@brasschaat.be 
 

Ontwerper 
Naam: dienst administratie patrimoniumbeheer 

Adres: Bredabaan 182 te 2930 Brasschaat 
Contactpersoon: Mevrouw Tatjana De Maesschalck 

Telefoon: 036500261 

Fax: 036520872 
E-mail: tatjana.de.maesschalck@brasschaat.be 

 
Toepasselijke reglementering 

 

1. Wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten en latere wijzigingen. 
2. Koninklijk besluit van 18 april 2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren, 

en latere wijzigingen. 
3. Koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de 

overheidsopdrachten, en latere wijzigingen. 

4. Wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake 
overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en concessies, en 

latere wijzigingen. 
5. Het Algemeen Reglement voor de Arbeidsbescherming (ARAB), Welzijnswet en Codex over het 

welzijn op het werk. 
6. Wet van 11 februari 2013 tot vaststelling van sancties en maatregelen voor werkgevers van illegaal 

verblijvende onderdanen van derde landen. 

 
Afwijkingen, aanvullingen en opmerkingen 

Geen 
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I. Administratieve bepalingen 
 

Dit eerste deel heeft betrekking op de regeling tot gunning van een overheidsopdracht tot de 

opdrachtnemer is aangesteld. 
De bepalingen die vervat zijn in dit deel, hebben betrekking op de wet van 17 juni 2016 en het 

koninklijk besluit van 18 april 2017 en latere wijzigingen. 

I.1 Beschrijving van de opdracht 
 
Voorwerp van deze diensten: Gemeente Brasschaat. Project fietsdelen.. 

 
Toelichting: De overheidsopdracht wordt gegund voor 1 jaar met eventuele verlengingen.  

De aanbestedende overheid is niet verplicht over te gaan tot gunning van de eventuele verlenging van 
de opdracht. 

Het offerteformulier en alle bijlages moeten in het Nederlands zijn. 

 
Plaats van dienstverlening: diverse locaties 

 

I.2 Identiteit van de aanbesteder 
Gemeente Brasschaat 
Bredabaan 182 

2930 Brasschaat 
 

I.3 Wijze van gunnen 
 

De opdracht wordt gegund bij wijze van de openbare procedure. 
 

I.4 Prijsvaststelling 
 

De opdracht wordt beschouwd als een opdracht tegen globale prijs. 
 

De opdracht tegen een globale prijs is een opdracht waarbij een forfaitaire prijs het geheel van de 
prestaties van de opdracht of van elke post dekt. 

 
Het totaal bestelbedrag wordt beperkt tot 24.793,39 euro excl. BTW.  
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I.5 Uitsluitingsgronden en kwalitatieve selectie 
 
Het offerteformulier moet vergezeld zijn van volgende stukken: 

 

Juridische situatie van de inschrijver (uitsluitingsgronden) 
Door in te schrijven op deze opdracht verklaart de inschrijver zich niet in een toestand van uitsluiting 

te bevinden, zoals bedoeld in artikels 67 tot en met 69 van de wet van 17 juni 2016 betreffende 
overheidsopdrachten. 

 
Economische en financiële draagkracht van de inschrijver (selectiecriteria) 

Nr. Selectiecriteria Minimumvereisten 

1 

Een verklaring betreffende de totale omzet en de 
omzet van de bedrijfsactiviteit die het voorwerp van 

de opdracht is, over de laatste drie beschikbare 
boekjaren, afhankelijk van de oprichtingsdatum of 

van de datum waarop de ondernemer met zijn 
bedrijvigheid is begonnen, voor zover de betrokken 

omzetcijfers beschikbaar zijn. 

/ 

 

Technische en beroepsbekwaamheid van de inschrijver (selectiecriteria) 

Nr. Selectiecriteria Minimumvereisten 

1 Referenties van soortgelijke opdrachten. / 

 

I.6 Vorm en inhoud van de offerte 
 

De inschrijver maakt zijn offerte op in het Nederlands en vult de inventaris in op het eventueel bij het 
bestek behorende formulier. Indien hij deze op andere documenten maakt dan op het voorziene 

formulier, dan draagt hij de volle verantwoordelijkheid voor de volledige overeenstemming van de 
door hem aangewende documenten met het formulier.  

 

Alle documenten opgesteld of vervolledigd door de inschrijver of zijn gevolmachtigde zijn gedateerd 
en door hem ondertekend. 

Als de ondertekening gebeurt door een gemachtigde, vermeldt hij duidelijk zijn volmachtgever of 
volmachtgevers. De gemachtigde voegt bij de offerte de authentieke of onderhandse akte waaruit zijn 

bevoegdheid blijkt of een afschrift van zijn volmacht. 

 
Doorhalingen, overschrijvingen, aanvullingen of wijzigingen, zowel in de offerte als in de bijlagen, die 

de essentiële voorwaarden van de opdracht zoals prijzen, termijnen, technische specificaties kunnen 
beïnvloeden, moeten eveneens door de inschrijver of zijn gemachtigde ondertekend worden. 

 
Prijzen moeten steeds opgegeven worden in euro. 

 

Wijziging van de vermoedelijke hoeveelheden 
De aanbestedende overheid geeft de inschrijvers niet het recht om in hun offerte de fouten met 

betrekking tot de vermoedelijke hoeveelheden te verbeteren. 
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I.7 Indienen van de offerte 
 
De offerte opgesteld op papier wordt in een definitief gesloten envelop gestoken waarop het volgende 

wordt vermeld: de datum van de openingszitting en het besteknummer (2018-042) of het 

opdrachtvoorwerp. Ze wordt via een postdienst verzonden of door een drager afgegeven. 
 

Bij verzending via een postdienst wordt die definitief gesloten envelop in een tweede gesloten envelop 
gestoken waarop duidelijk " OFFERTE " wordt vermeld. 

 
Dit geheel wordt geadresseerd aan: 

 

dienst administratie patrimoniumbeheer 
Mevrouw Tatjana De Maesschalck 

Bredabaan 182 
2930 Brasschaat 

 

De drager overhandigt de offerte aan een medewerker van de dienst administratie 
patrimoniumbeheer. 

Of aan een medewerker van het onthaal, tegen ontvangstbewijs. 
 

Wij vragen u om uw offerte in te dienen tijdens de openingsuren van het gemeentehuis. 

Gelieve hiervoor de website te raadplegen www.brasschaat.be. 
Indien deze openingsuren niet toereikend zijn dan kan u een afspraak maken met de dienst vermeld 

in de prijsvraag. 
 

Elke offerte moet bij de voorzitter van de zitting toekomen vóór hij de zitting geopend verklaart. 
 

Offertes die laattijdig bij de voorzitter toekomen, welke er ook de oorzaak van is, worden geweigerd 

of ongeopend behouden. 
 

Nochtans wordt een laattijdige offerte aanvaard voor zover de aanbestedende overheid de opdracht 
nog niet heeft gesloten en de offerte ten laatste vier dagen vóór de datum van de opening van de 

offertes als aangetekende zending is verzonden. 

 
De aanbestedende overheid heeft gekozen om geen gebruik te maken van de elektronische 

communicatiemiddelen (E-Tendering) en de overgangsbepaling voorzien in artikel 129 van het 
Koninklijk besluit van 18 april 2017 toe te passen. 

 
Door het indienen van een offerte aanvaarden de inschrijvers onvoorwaardelijk de inhoud van het 

bestek en de bijhorende opdrachtdocumenten en de invulling van de plaatsingsprocedure zoals deze 

in het bestek beschreven is en aanvaarden zij zelf door de bepalingen ervan gebonden te zijn. 
 

Indien een inschrijver in dat verband een bezwaar heeft, dient hij dat schriftelijk en per aangetekende 
post binnen zeven kalenderdagen na ontvangst van het bestek, bekend te maken aan de 

aanbestedende overheid met omschrijving van de reden. Als de inschrijver in de opdrachtdocumenten 

fouten of leemten ontdekt die van dien aard zijn dat ze de prijsberekening of de vergelijking van de 
offertes onmogelijk maken, meldt hij dit onmiddellijk en schriftelijk aan de aanbestedende overheid 

ten laatste tien dagen vóór de limietdatum en het limietuur voor het indienen van de offertes. 
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I.8 Opening van de offertes 
 
De opening van de offertes gebeurt in openbare zitting. 

Plaats: Zie aankondiging van opdracht. 

Datum: Zie aankondiging van opdracht. 
 

I.9 Verbintenistermijn 
 
De termijn gedurende dewelke de inschrijver door zijn offerte gebonden blijft, bedraagt 120 

kalenderdagen, te rekenen vanaf de limietdatum voor ontvangst van de offertes. 

 

I.10 Gunningcriteria 
 

Volgende criteria zijn van toepassing bij de gunning van de opdracht: 

 

Nr. Beschrijving Gewicht 

1 Prijs - Full-omnium servicekost voor de gemeente Brasschaat 25 

 Regel van drie; Score offerte = (prijs laagste offerte / prijs offerte) * gewicht van het 
criterium prijs 

2 Financieel plan 25 

 Financieel plan waarbij een voorstel wordt overgemaakt aan de gemeente om bij een 
positief verhuurresultaat van de deelfietsen, (m.a.w. winst) een deel van deze winst terug 
te doen vloeien naar het bestuur, in de vorm van korting of overige aanbiedingen. 

3 Kwaliteit van het systeem 25 

 Kwaliteit van het voorgestelde deelfietsensysteem, beschrijving van de componenten, 
aangeboden derde betalersysteem, fijnmazigheid tijdsschijven, duurzaamheid, comfort 
ontgrendelings- en betalingssysteem, kwaliteit backoffice, service en onderhoud. 

4 Tarief voor het gebruik van de leenfietsen 20 

 De kostprijs per minuut die de inschrijver aan de eindgebruikers aanrekent voor het gebruik 
van de leenfietsen.  
 
Regel van drie; Score offerte = (prijs laagste offerte / prijs offerte) * gewicht van het 
criterium prijs 

5 Kwaliteit van de geboden documenten. 5 

 De offerte is beknopt, maar duidelijk, gestructureerd en leesbaar. 

Totaal gewicht gunningscriteria: 100 

 
Aan elk criterium werd een gewicht toegekend. Op basis van de afweging van al deze criteria rekening 

houdende met het gewicht dat er aan werd toegekend, zal de opdracht gegund worden aan de 
inschrijver die de economisch voordeligste regelmatige offerte, vanuit het oogpunt van de 

aanbestedende overheid, heeft ingediend. 

 



GEMEENTE BRASSCHAAT dienst administratie patrimoniumbeheer  Tel: 036500260 
 
 

Besteknummer: 2018-042   datum: 8/05/2018 

Blz. 8 

I.11 Varianten 
 
Vrije varianten worden niet toegelaten. 

Er zijn geen vereiste of toegestane varianten voorzien. 

 

I.12 Opties 
 

Er zijn geen vereiste of toegestane opties voorzien. 
Vrije opties worden niet toegelaten. 

 

I.13 Keuze van offerte 
 
De aanbestedende overheid kiest de economisch meest voordelige offerte, vastgesteld rekening 

houdend met de beste prijs-kwaliteitsverhouding. 

 
Door de indiening van zijn offerte aanvaardt de inschrijver al de clausules van het bestek en verzaakt 

hij aan alle andere voorwaarden. Voor zover tijdens het onderzoek van de offerte door de 
aanbestedende overheid wordt vastgesteld dat er door de inschrijver voorwaarden zijn gevoegd 

waardoor het onduidelijk is of de inschrijver zonder voorbehoud akkoord gaat met de voorwaarden 
van het bestek, behoudt de aanbestedende overheid zich het recht voor om de offerte als substantieel 

onregelmatig af te wijzen. 

 
 

De aanbestedende overheid verbetert de rekenfouten en de zuiver materiële fouten in de offertes, 
zonder dat zij voor niet-ontdekte fouten aansprakelijk is. Hiervoor kan de aanbestedende overheid aan 

de inschrijver vragen om binnen de door haar bepaalde termijn de draagwijdte van zijn offerte te 

verduidelijken of aan te vullen, zonder deze te wijzigen, teneinde de werkelijke bedoeling na te gaan. 
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II. Contractuele bepalingen 
 

Dit tweede deel regelt de procedure die betrekking heeft op de uitvoering van de opdracht. 

Voor zover er niet van afgeweken wordt, is het koninklijk besluit van 14 januari 2013 en latere 
wijzigingen tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten van 

toepassing. 

II.1 Leidend ambtenaar 
 
De leiding over en het toezicht op de uitvoering van de diensten zal gebeuren door de leidend 

ambtenaar: 
 

Naam: Mevrouw Nikki Elewaut 
Adres: De Mortel, 2930 Brasschaat 

Telefoon: +3236500658 

E-mail: nikki.elewaut@brasschaat.be 
 

II.2 Onderaannemers 
 

De inschrijver kan zich beroepen op de draagkracht van onderaannemers of andere entiteiten. In dat 
geval voegt de inschrijver de nodige documenten toe aan zijn offerte, waaruit de verbintenis van deze 

onderaannemers of van andere entiteiten blijkt om de voor de opdracht noodzakelijke middelen ter 
beschikking te stellen van de inschrijver. 

 
De opdrachtnemer blijft aansprakelijk ten opzichte van de aanbestedende overheid wanneer hij de 

uitvoering van zijn verbintenissen geheel of gedeeltelijk aan onderaannemers toevertrouwt. 

 
De aanbestedende overheid acht zich door geen enkele contractuele band verbonden met die 

onderaannemers. 
 

De opdrachtnemer is verplicht deze voorgedragen onderaannemers in te zetten bij de uitvoering van 

de opdracht. Het gebruik van andere onderaannemers is onderworpen aan de toestemming van de 
aanbestedende overheid. 

 
Deze onderaannemers mogen zich niet in een toestand van uitsluiting bevinden, zoals bedoeld in 

artikel 67 van de wet van 17 juni 2016, tenzij in het geval waarbij de betreffende aannemer, 

leverancier of dienstverlener, overeenkomstig artikel 70 van de wet, ten aanzien van de aanbesteder 
aantoont toereikende maatregelen te hebben genomen om zijn betrouwbaarheid aan te tonen. 

 
 

II.3 Verzekeringen 
 

De opdrachtnemer sluit de verzekeringen die zijn aansprakelijkheid inzake arbeidsongevallen dekken, 
alsook zijn burgerlijke aansprakelijkheid ten aanzien van derden bij de uitvoering van de opdracht. 
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II.4 Borgtocht 
 
Volgende borgtocht wordt gevraagd: 5% van het oorspronkelijk bedrag van de opdracht (btw niet 

inbegrepen), afgerond naar het hogere tiental. 

 
De borgtocht wordt volledig vrijgegeven na de oplevering. 

 
De borgtocht moet gesteld worden binnen 30 kalenderdagen volgend op de dag van de sluiting van 

de opdracht. Het bewijs van borgstelling moet verstuurd worden aan het adres van de aanbestedende 
overheid. 

Wanneer de opdrachtnemer de borgtocht niet stelt binnen de vermelde termijn, kan gehandeld 

worden overeenkomstig de mogelijkheden vermeld in artikel 29 van het koninklijk besluit van 14 
januari 2013. 

 
Het verzoek van de opdrachtnemer om over te gaan tot de oplevering geldt als verzoek tot vrijgave 

van de borgtocht. 

 

II.5 Prijsherzieningen 
 

Op deze overheidsopdracht is geen prijsherziening van toepassing. 
 

II.6 Looptijd 
 

Termijn in maanden: 12 maanden 
 

Volgens artikel 42, § 1, 2° van de wet van 17 juni 2016, kan de aanbestedende overheid, mits 

akkoord van de dienstverlener, de opdracht herhalen gedurende een periode van 3 jaar na de sluiting 
van de oorspronkelijke opdracht. 

 

II.7 Betalingstermijn 
 

De aanbestedende overheid beschikt over een verificatietermijn van 30 kalenderdagen vanaf de 

datum van de volledige of gedeeltelijke  beëindiging van de diensten, om de formaliteiten betreffende 
de oplevering te vervullen en aan de dienstverlener kennis te geven van het resultaat daarvan. 

 
De betaling van het aan de dienstverlener verschuldigde bedrag vindt plaats binnen de 

betalingstermijn van 30 kalenderdagen vanaf de datum van beëindiging van de verificatie, voor zover 

de aanbestedende overheid tegelijk over de regelmatig opgestelde factuur beschikt, alsook over de 
andere, eventueel vereiste documenten. 
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II.8 Waarborgtermijn 
 
12 maanden. 

II.9 Oplevering 
 

Bij het verstrijken van de termijn van 30 dagen die volgen op de dag die werd vastgesteld voor de 
afwerking van het geheel van de diensten, wordt, naar gelang het geval, een proces-verbaal van 

oplevering of van weigering van oplevering van de opdracht opgesteld. 
Wanneer de diensten beëindigd worden vóór of na deze datum, is het aan de dienstverlener om de 

leidend ambtenaar bij een aangetekende zending of bij elektronische zending die op vergelijkbare 

wijze de exacte datum van de verzending waarborgt hiervan in kennis te stellen en hem bij deze 
gelegenheid te vragen om tot de oplevering over te gaan. Binnen de 30 dagen die volgen op de 

ontvangst van de aanvraag van de dienstverlener wordt naargelang het geval, een proces-verbaal van 
oplevering of van weigering van oplevering opgesteld. 
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III. Technische bepalingen 
 

III.1 Wensen op korte termijn 
 

De gemeente Brasschaat heeft de intentie om in te zetten op deelfietsen. We zien het fietsdelen als 
een vorm van openbaar vervoer. Fietsdelen is een belangrijke schakel voor een duurzaam 
mobiliteitsbeleid omdat het wijken waar geen of weinig bussen komen zowel onderling kan verbinden 
alsook kan verbinden met de hoofdknooppunten voor het openbaarvervoer. Zo wordt de last mile 
comfortabel en flexibel ingevuld. Het idee is dan ook om een mobipunt te voorzien voor elke wijk, 
telkens ter hoogte van een bushalte waar dan een autolaadpaal, bushalte, fietsenstalling, deelfietsen 
en een deelauto komen te staan. Het fietsdelen vormt dus een noodzakelijk onderdeel van het grotere 
kader, de basisbereikbaarheid. Daarnaast vormt fietsdelen ook een aanvullend aanbod voor bewoners 
en pendelaars om zich snel en flexibel te verplaatsen doorheen de gemeente. Deze deelfietsen 
worden geopend door bijvoorbeeld met je smartphone een QR-code op het wielslot te scannen. Ze 
hebben meerdere zones als standplaats. Ze zijn dus multi-station based waarbij er verschillende drop 
zones virtueel worden ingericht. Zo kan er van de ene standplaats naar de andere worden gefietst. 
Brasschaat neemt de pioniersrol op zich door als eerste gemeente het back-2-many fietsdelen uit te 
rollen. De intentie is dat hier een intergemeentelijke samenwerking, en nadien ook een samenwerking 
met de gehele vervoersregio, uit zal voortvloeien. Met dit fietsdeelsysteem wil de gemeente concreet: 
 

 Iedere mobiliteitsdeelnemer op het grondgebied de kans geven te fietsen door (een absoluut 
minimum van 100) deelfietsen op het grondgebied te voorzien en binnen de grenzen van het 
gemeentelijk centrum op maximaal 250 meter (dus om de 500m) een deelfiets ter beschikking 
te stellen, elke locatie waar de gemeente een mobipunt wenst te realiseren en iedere grote 
functie op het grondgebied te bedienen en iedere wijk te voorzien van voldoende deelfietsen 
en drop zones; Voor de dichtbevolkte wijk aan De Vis (tussen Miksebaan en E-19) en de 
appartementen aan de Vogeltjeswijk (tussen Leeuweriklaan en Pauwelslei), worden dezelfde 
eisen als voor het centrum gehanteerd. 
 

 Een mobiliteitsgarantie die gebruikers vertrouwen geeft door maandelijkse bijsturing van het 
aantal fietsen, aantal dropzones,  snelle herstellingen, duidelijke in-app communicatie over de 
afstand tot een deelfiets, duidelijke weergave over beschikbaarheid van een fiets,…; 

 

 Het gebruik van enkele parkings stimuleren door ieder van deze parkings te voorzien van vlot 
bereikbare deelfietsen(Parking Oude baan, parking Armand Reussensplein, Parking 
Hemelakkers, Parking Zegeplein, Parking Rerum Novarumlei, Parking Dr.Roosensplein….);  

 

 De verkeersveiligheid en het fietscomfort verhogen door te allen tijde comfortabele, veilige, 
eenvoudig vindbare en bereikbare, wettelijk uitgeruste fietsen ter beschikking te stellen;  
 

 Het fietsgebruik monitoren door objectieve gegevens over het gebruik van deelfietsen te 
analyseren en te publiceren;  

 …  
Na implementatie van het systeem is de opdrachtgever volledig vrij in de bepaling van de herverdeling 
(waar, hoe vaak …) van de fietsen en het beperken of uitbreiden van de actieradius van het systeem. 
Door het plaatsen van deelfietsen en drop zones op nieuwe locaties kunnen immers nieuwe, door de 
gemeente gewenste, relaties ontstaan. De kandidaat dient hierin mee te denken en zich aan de 
besluiten van de gemeente te houden.  
De gemeente beschouwt de kandidaat als een volwaardige partner in het mobiliteitsbeleid van de 
gemeente. Daarom neemt deze deel aan sensibiliseringsacties en modificeert zijn of haar aanbod 
tijdens evenementen (Autoloze Zondag, Dorpsdag, Winterdorp, The Day Before Tomorrow, …). 
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III.2 Wensen voor de toekomst 
 
De gemeente erkent, net als de overige gemeenten in de vervoersregio, het groeiende belang en 

potentieel van fietsdelen. De fietsproblemen en -vereisten en de daarmee samenhangende inzichten 
evolueren dagelijks. De technologische mogelijkheden zijn groot. Het deelfietsensysteem dat de 

gemeente wenst te realiseren dient enerzijds robuust en betrouwbaar te zijn en anderzijds dynamisch 

en flexibel om vlot te kunnen inspelen op toekomstige kansen en opportuniteiten. Dit impliceert dat 
het systeem, zowel qua materiaal als software, modulair opgebouwd moet zijn en eventuele 

toekomstige integraties, uitbreidingen of aanpassingen makkelijk gerealiseerd moeten kunnen worden 
zowel door de opdrachtnemer als derden. De inschrijvers erkennen dit dynamisch werkveld, en stellen 

zich door indiening van hun offerte kandidaat als flexibele en constructieve partner van de gemeente 
gedurende de volledige looptijd van het contract.  

Concreet dient het systeem in de toekomst in te kunnen spelen op volgende trends:  

 Nieuwe software (reserverings- en zoektechnieken, betaalmethoden, analyse …)  

 Nieuwe hardware (ontwikkeling op gebied van fietsen, nieuwe oplaadmogelijkheden …)  

 Veranderende omgeving (aanleg fietssnelwegen, fietscorridors, nieuwe attractiepolen …)  

 Veranderend doelpubliek (stijging van gebruikers, demografische ontwikkeling …)  

 …  
Bovenstaande lijst is niet exhaustief; de gemeente moet vrij kunnen inspelen op kansen en 
opportuniteiten die zich in de toekomst aandienen en verwacht in die situaties een betrouwbare, 
dynamische partner aan haar zijde. 

 
 

III.3 Voorstelling van het deelfietsensysteem 
 

Er wordt door de opdrachtgever rekening gehouden met het plan van aanpak dat de kandidaat 
indient. Vermits de gemeente een solide, betrouwbaar systeem wenst, is het belangrijk dat de 

opdrachtnemer aantoont dat het bedrijf op een doordachte manier instaat voor de hieronder nog 
verder op te leggen eisen. De voorstelling van het deelfietsensysteem omvat:  

 

 Voorstelling van het bedrijf;  

 Referenties van dit bedrijf;  

 Nauwkeurige beschrijving van het product;  
o Zie projectcomponenten hieronder;  

 Toekomstvisie;  
o Financieel plan waarbij een voorstel wordt overgemaakt aan de gemeente 

om bij een positief verhuurresultaat van de deelfietsen, (m.a.w. winst) een 
deel van deze winst terug te doen vloeien naar het bestuur, in de vorm 
van korting of overige aanbiedingen. 

o Groeimogelijkheden en beperking op deze groeimogelijkheden;  

 Beschrijving van exploitatie;  
o    Hoe werkt de herverdeling? (frequentie, type voertuig, …) 
o Hoe werkt het onderhoud? (termijnen, werkwijze,…) 
o Hoe werkt de communicatie?  
o Hoe werkt de klachtafhandeling?  
o Hoe wordt het geld dat door de gemeente wordt betaald aangewend? 
o …  

 Fasering van plaatsen aantallen fietsen; waarbij een minimaal startaantal van 50 
fietsen wordt gevraagd, een volledige uitrol van de fietsvloot moet gerealiseerd 
worden binnen de 3 maanden na de start van het project. 

 Voorstelling evaluatiemomenten;  

 …  
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III.4 Projectcomponenten 
 

Om de minimale technische bepalingen van het project op een overzichtelijke en gestructureerde 
wijze over te maken, is het project onderverdeeld in een aantal projectcomponenten die onderling 

verbonden en verweven zijn. Onderstaande worden onderscheiden: 
 

 Voorzien van testfietsen en gratis testaccounts; 

 Vloot aan deelfietsen;  

 Toegankelijk ontgrendelings- en betalingssysteem;  

 Mogelijkheid tot analyseren van de verplaatsingen met de deelfietsen;  

 Backofficesysteem;  
o Onderhoudsteam;  

o Herverdelingsteam;  

o Klachtenafhandeling;  

o Technische modificatie van het systeem;  

o …  

  

In volgende paragrafen wordt een uitgebreide beschrijving gegeven van de minimale technische 
vereisten voor elk van deze projectcomponenten. Bij de inschrijving moet de kandidaat bewijzen dat 

hij voldoet aan deze normen.  
De opdrachtgever verwacht een perfect en volledig werkend systeem. De kosten van alle prestaties 

(materiaal, software, abonnementskosten, communicatiekosten …) die nodig zijn om tot dit volledig 

werkend systeem te komen en die niet expliciet in deze technische bepalingen of inventaris zijn 
opgenomen, worden geacht in deze opdracht en in een van de posten van de inventaris te zijn 

inbegrepen. De opdrachtnemer zal hiervoor noch meerprestaties noch meerkosten kunnen inroepen. 

  

 

III.5 Technische beschrijving projectcomponenten 
 

In volgende paragrafen worden de projectcomponenten waarop het aangeboden systeem beoordeeld 
wordt besproken. Deze aspecten van het fietsdeelsysteem dienen nauwkeurig beschreven te worden 
in de ingediende offerte. De kandidaat doet dit met maximum 10 pagina’s. Indien uit de offerte niet kan 
worden opgemaakt in hoeverre het product voldoet aan de verlangens van de gemeente aangaande 
dit onderdeel, zal de kandidaat voor dit onderdeel een lagere score krijgen dan wanneer dit wel kan 
worden opgemaakt. 
 

III.6 Voorzien van testfietsen en gratis testaccount 
Tussen inschrijving en gunning worden door de kandidaten minimaal 2 testfietsen en 4 gratis 

testaccounts voorzien. Er moet door de 4 gemeentelijke testpersonen geen kredietkaart gekoppeld 
worden of rijtegoed aangekocht worden. De fietsen zijn volledig verzekerd door de kandidaat. Er zal 

dus geen financiële tussenkomst van de gemeente zijn bij schade of diefstal aan de fietsen. Er wordt 
1 testfiets op het gemeentehuis, Bredabaan 182, geleverd en 1 aan het gemeentelijk magazijn, De 

Mortel 16. 

De gratis testaccounts worden voorzien voor volgende personen: 
Nikki.Elewaut@brasschaat.be 

Paul.Vermeiren@brasschaat.be 
Nele.Muys@brasschaat.be 

Bart.Styl@brasschaat.be  

  

mailto:Nikki.Elewaut@brasschaat.be
mailto:Paul.Vermeiren@brasschaat.be
mailto:Nele.Muys@brasschaat.be
mailto:Bart.Styl@brasschaat.be
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III.7 Vloot aan deelfietsen en drop zones 
De kwaliteit van het deelsysteem staat of valt in de eerste plaats door de kwaliteit van wat gedeeld 
wordt, in dit geval fietsen.  

 

III.7.1 Aantal 

 
Er bevindt zich te allen tijde binnen het gemeentelijk centrum (Kruispunt Bredabaan/ Augustijnslei als 

middelpunt van een cirkel met diameter  2 km) op maximum 250 meter een deelfiets (dus maximaal 
om de 500m). Buiten dit centrum worden alle locaties waar de gemeente een mobipunt wenst te 

realiseren,  iedere grote functie op het grondgebied (o.a. sportinfrastructuur) en iedere wijk voorzien 
van voldoende deelfietsen en drop zones. Voor de dichtbevolkte wijk aan De Vis (tussen Miksebaan en 

E19) en de appartementsblokken van de ‘Vogeltjeswijk’ (tussen Leeuweriklaan en Pauwelslei) worden 
dezelfde eisen als voor het centrum gehanteerd. De kandidaat beschrijft nauwkeurig met hoeveel 

fietsen dit volgens hem bereikt wordt en waarom dit aantal fietsen volstaat, rekening houdend met 

het feit dat de gemeente maximaal €30.000,00 btw inbegrepen per jaar spendeert aan dit 
fietsdeelsysteem. De kandidaat verbindt zich ertoe om te zorgen dat fietsen die buiten het 

grondgebied van de gemeente zijn, binnen de 5 werkdagen terug op te halen en op het gemeentelijk 
grondgebied te zetten, uitgezonderd indien ze zich bevinden op eventuele met de gemeente 

afgesproken verdeelpunten buiten de gemeente. Verder worden het aantal fietsen en de te bedienen 

locaties in samenspraak met de gemeente gemonitord en aangepast op basis van gebruiksgegevens.  
 

III.7.2 Uitzicht  

De fietsen dienen een uniforme kleur te hebben maar moeten wel opvallen in het straatbeeld. Er mag 
enkel reclame geplaatst worden op de fiets na goedkeuring hiervan door het gemeentebestuur. Bij 
elke reclamewijziging dient opnieuw goedkeuring te worden gevraagd om te bewaken dat het 
getoonde merk en de beeldvorming aansluit bij het imago van de gemeente. 
 

III.7.3 Gebruikscomfort en veiligheid  

Onder gebruikscomfort en veiligheid wordt alles verstaan wat de kwaliteit van de fiets en de rit, 

inclusief op- en afstappen, kan beïnvloeden. De fietsen moeten comfortabel bruikbaar zijn voor 
mensen van 1.55m tot 1.95m door een eenvoudig aanpasbare zadelhoogte. Daarnaast beschikken de 

fietsen over een comfortabel zadel, spatborden, bagagedrager, kettingbeschermer, licht frame, 

fietslicht voor- en achter, geen terugtraprem, wel trommelremmen of beter. De fietsen moeten 
voldoen aan de bepalingen in art.82 van het koninklijk besluit van 1 december 1975. 

https://wegcode.be/wetteksten/secties/kb/wegcode/272-art82 Voor deze beoordeling zullen de 
mobiliteitsmanager, de projectmedewerker mobiliteit, het diensthoofd projecten patrimonium en de 

deskundige duurzaamheid ingeschakeld worden. Tijdens het project kunnen de adviesraden en hun 

leden ingeschakeld worden voor verdere beoordeling en bijsturing, die zo als een klankbord kunnen 
dienen voor de beleidsmakers.  

 

III.7.3.1 Gebruiksgemak met kleding  

De fietsen moeten met alle mogelijke types van courante kleding (broek, rok, regenpak, kleed …) te 

berijden zijn op een comfortabele manier en zonder dat de kleding de fiets in de weg zit (bijvoorbeeld 
kettingkast). De fietsen zijn uniseks.  

 

III.7.3.2 Rij- en stallingscomfort  

De fietsen worden beoordeeld op hun aantal versnellingen, zwaarte van het trappen, remsysteem, 
verstelbaarheid van zadel en stuur, standaard en behoud bandenspanning. De virtuele drop zones 

https://wegcode.be/wetteksten/secties/kb/wegcode/272-art82
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moeten zowel in de app als in het straatbeeld duidelijk te herkennen zijn. In het straatbeeld worden 
ze minimaal herkend doordat er een (tijdelijk) fietsvlak of een fietsenstalling aanwezig is (de 

gemeente voorziet hierin). Elke fietsenstalling op publiek domein is sowieso een drop zone, tenzij 
anders bepaald door de gemeente. 

 

III.7.3.3 Laadmogelijkheid  

De fietsen dienen te beschikken over de mogelijkheid een kleine hoeveelheid vracht te vervoeren 

(bijvoorbeeld een volle winkeltas).  
 

III.7.4 Vandalisme- en weersbestendigheid  

De fietsen staan op openbaar domein en kunnen onderhevig zijn aan vandalisme en 
weersomstandigheden. De fietsen dienen van voldoende stevig materiaal te zijn en zwakke plekken 

zoals banden, wielen, sloten, zadels, verlichting, ketting … dienen extra beveiligd te worden.  
 

III.7.5 Duurzaamheid  

Duurzame materialen krijgen een hogere quotering dan niet duurzame materialen. Onder 
duurzaamheid wordt verstaan de te verwachten levensduur, de herkomst van de materialen, de plaats 

van fabricage, de mogelijkheid tot recyclage en het gebruik van hernieuwbare energie (lampen, 
ontgrendeling, GPS-tracking …).  

 

III.7.6 Variatie en innovatie in het aanbod van deelfietsen  

De kandidaat verbindt zich er toe om de vloot niet te beperken tot standaard uniseks fietsen. Na één 

jaar dient de vloot uitgebreid te worden met een aantal elektrische fietsen en dit met minimaal  10% 

van het aantal dat reeds in omloop is. De kandidaat beschrijft zijn toekomstperspectieven voor deze 
uitbreiding (technische ideeën, werkingswijze …) nauwkeurig in de offerte.  
Er dient steeds mogelijkheid tot monitoring en aanpassing van het aanbod te zijn in samenspraak met 
de gemeente. 
 

III.7.7 Herverdeling  

De kandidaat verbindt zich ertoe om minstens één keer om de vijf werkdagen, tenzij met de 
gemeente anders overeengekomen wordt (bijvoorbeeld omwille van een evenement), om volgende 

lijst van locaties te voorzien van deelfietsen in de dichtstbijzijnde fietsenstalling:  

 Parking Armand Reussensplein 

 Parking Oude Baan  

 Parking Hemelakkers 

 Parking Hemelhoeve 

 Parking Sportoase 

 Parking Golf 

 Parking Klina 

 Parking Kaartse Plein 

 Parking Zegeplein 

 Parking Molenweg 

 Parking Dixies 

 Centrum Dr.Roosensplein 

 Centrum Van Hemelrijcklei/Bredabaan(plein) 

 Wijkkern Vogeltjeswijk 

 Wijkkern Het Leeg 

 Mobipunten 

 …  
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Dit is een initiële lijst, die slechts geldig is tot aan de eerste evaluatie van het systeem. Hierna kan 
deze lijst worden aangepast na iedere evaluatie. 
Herverdeling van fietsen kan daarnaast ook gebeuren d.m.v. incentives aan gebruikers. bv extra 
rijtegoed om met de betreffende fiets naar een andere drop zones te rijden of door deelfietsen in een 
volle fietsenstalling goedkoper te maken. 

 

III.8 Kostprijs voor eindgebruiker en gemeente 
De prijs wordt bepaald door enerzijds de totaalprijs voor de gemeente en anderzijds het gebruik per 
fiets voor de gebruiker .De kandidaat biedt een prijsformule aan, gebaseerd op een bedrag per 

minuut. Daarnaast betaalt de gemeente een jaarlijks bedrag dat geplafonneerd is tot €30.000,00 per 

jaar. Samengevat wordt de prijs als volgt beoordeeld:  
• €x/tijdseenheid, herleid naar een bedrag per minuut;  

• Jaarlijkse kost voor de gemeente, geplafonneerd tot €30.000,00 btw inbegrepen per jaar.  

 
Eventuele waarborgen worden als kwaliteitscriterium opgenomen en beoordeeld op de weerstand die 
dit voor de gebruiker oplevert. 
De prijs voor de gebruiker kan niet worden opgetrokken zonder toestemming van de gemeente en zal 
dus desgevallend grondig gemotiveerd moeten worden. 
Het gemeentepersoneel mag (minimaal) tijdens de kantooruren (op werkdagen van 07:00-18:00) 
gratis gebruik maken van de deelfietsen. 
 

Week van de mobiliteit  
Tijdens de week van de mobiliteit (ieder jaar georganiseerd rond de 3e week van september, exacte 
data verschillen van jaar tot jaar) dient het gebruik van de fietsen gratis te zijn. 
 

III.9 Derde betalersysteem 
 

De kandidaat voorziet in zijn betalingsregeling de mogelijkheid dat organisaties (gemeentelijke 

diensten, bedrijven, verenigingen …) a priori een gebruikerstijd of abonnement kopen en betalen. 

Leden van deze organisatie kunnen deze dan gebruiken met een gemeenschappelijk account of met 
een gepersonaliseerde account, waarop de organisatie gedeeltelijk of volledig tussenkomt in de 

onkosten. De optie om op voorhand te betalen of achteraf het aantal effectief gebruikte ritten te 
betalen, dient open gelaten te worden. De klant die een aantal ritten koopt, krijgt inzage in het 

gebruik hiervan.  
De kandidaat biedt een mogelijkheid tot een abonnementsformule aan. Hierbij moeten bedrijven of 
organisaties kunnen tussenkomen in de betaling van ritten voor haar leden. 

 

III.10 Ontgrendelings- en betaalsysteem 
 
Hieronder worden de technische eisen beschreven die gesteld worden aan de software en hardware 

die de gebruiker in staat stelt om:  
1. Een fiets te vinden;  

2. De fiets te ontgrendelen;  

3. Een rit te betalen.  
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Deze componenten worden geïntegreerd in één applicatie die minimaal compatibel is met iOS en 

Android (op smartphone en complementair met website, bijvoorbeeld om vrije fietsen te zien). Deze 
applicatie is volledig gratis voor zowel de gemeente als de eindgebruiker.  

 

III.10.1 Technologie om een fiets te vinden  

De gebruiker heeft de mogelijkheid om een fiets te vinden via een app op de smartphone d.m.v. GPS 

tracking en/of Bluetooth. Deze dient op minstens 2 meter nauwkeurig op tweedelige wijze de fietsen 
te tonen: enerzijds via een kaart van het te bedienen grondgebied en anderzijds dienen de 5 

dichtstbijzijnde locaties in tekstformaat (bijvoorbeeld een straatnaam) aan de gebruiker getoond te 

worden. De kandidaat stelt zich garant dat de technologie die hiervoor gebruikt wordt 24 uur per dag 
en 7 dagen per week operationeel is op een vlotte, snelle manier. De gebruiker dient in geen geval 

langer dan 5 seconden te wachten op het tonen van de locaties van geparkeerde fietsen (tenzij dit ligt 
aan zijn of haar eigen toestel dat traag werkt). Indien het systeem om fietsen te vinden door 

allerhande redenen vertraagt of dienst weigert, verbindt de kandidaat zich ertoe om dit binnen de 8 

werkuren op te lossen.  
 

III.10.1.1 Reserveringsfunctie  

De fietsen dienen een reserveringsfunctie te hebben die de gebruiker via de app of website in staat 

stelt om een kwartier voor ontgrendeling een fiets te reserveren. Deze fiets dient vanaf moment van 

reservering onzichtbaar te worden of een andere kleuraanduiding te krijgen voor andere gebruikers in 
de app of op het internet. Indien de fiets onzichtbaar is in de app dient de fysieke fiets in het 

straatbeeld duidelijk ‘in gebruik’ te zijn (bijvoorbeeld door een lampje).  
 

III.10.1.2 Pauzefunctie  

De fietsen dienen te beschikken over een pauzefunctie, waarmee er minimaal 15 minuten kan 
gepauzeerd worden(=op slot kan) in de verplaatsing, zodat deze veilig aan een winkel kan gestald 
worden. Deze pauzefunctie kan gebeuren via de app of fysiek via het slot. Deze fiets dient dan nog 
steeds onzichtbaar te zijn of een andere kleuraanduiding te krijgen voor andere gebruikers in de app 
of op het internet. Indien de fiets onzichtbaar is in de app dient de fysieke fiets in het straatbeeld 
duidelijk ‘in gebruik’ te zijn (bijvoorbeeld door een lampje). 

 

III.10.2 Technologie om een fiets te ontgrendelen  

Het moet mogelijk zijn om in één applicatie de fiets te vinden (zie boven), te ontgrendelen 
(bijvoorbeeld door een QR-code te scannen) en te betalen. De fietsen dienen uitgerust te zijn met een 

unieke ID die de gebruiker in kan geven op zijn smartphone en vanaf dan loopt de teller tot de fiets 
weer vergrendeld is. De batterij die het slot en de GPS aandrijft heeft een autonomie van minimaal 2 

maanden. De fiets beschikt ook over een technologie om de batterij op te laden zonder deze aan te 

sluiten op het elektriciteitsnet (bijvoorbeeld  door een zonnepaneel of dynamo). Indien het toch nodig 
zou zijn om de batterij via netaansluiting op te laden dan is de fiets opnieuw operationeel binnen de 

24u. 
 

III.10.3 Technologie om een verplaatsing te betalen  

Om de last voor de gebruiker tot een minimum te beperken, gebeuren betalingen automatisch via de 
app. Dit kan dan via een van tevoren opgeladen bedrag en/of door automatische afrekening na elke 
rit. Er worden minimaal twee betaalopties aangeboden, waaronder bancontact. 
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III.11 Mogelijkheid tot het analyseren van verplaatsingen met 
de deelfietsen 
 
De gemeente wenst haar fietsbeleid te verbeteren en hierom ook data, verkregen uit verplaatsingen 

met deelfietsen, te gebruiken. Hiervoor levert de begunstigde kandidaat maandelijks volgende data af 
in CSV formaat. Kandidaten bieden dit bij voorkeur in een web-based toepassing aan waar de klant te 

allen tijde kan zien waar zich hoeveel fietsen bevinden en waar rapporten met de op dat moment 
gewenste variabelen kunnen gedownload worden. Deze data kunnen publiek gemaakt worden. De 

kandidaat garandeert dat hij de vorm van de data kan veranderen om ze op door de gemeente 

gewenste open data platformen (bijvoorbeeld van Fietsberaad) te kunnen uploaden. Volgende 
variabelen moeten zeker beschikbaar zijn:  

• Aantal ritten; 

• Routekeuzes van verplaatsingen;  

o Een verplaatsing begint bij het ontsluiten van een fiets en eindigt bij het sluiten van een 

fiets;  

 o Een locatie waar een fiets ontsloten wordt (in universele transversale mercatorprojectie   

 (UTM));  

 o Een locatie waar een fiets gesloten wordt (in universele transversale mercatorprojectie  

 (UTM));  

 o Enkele trackingspunten hier tussen. Dit zijn er minstens 4 per 20 minuten  

              (om de 5 minuten een signaal).  
• Tijdstip van een ontsluiting en een sluiting;  

• Duur van de verplaatsing;  

• Dag van de verplaatsing;  
• Afstand van de verplaatsing.  

 
Een voorbeeld kan zijn:  

 

 
 
Van iedere fiets kan dan ook een logboek worden bijgehouden.  

De gemeente wenst hier maandelijks of in geval van noodzaak (bijvoorbeeld klachten over een teveel 
of tekort aan fietsen) een rapport van te maken. De kandidaat kan dan gevraagd worden om ook 

nadere informatie bij de data te verschaffen.  
Daarnaast wordt een beknopte samenvatting van meldingen die de backoffice krijgt overgemaakt aan 

de gemeente. De gemeente krijgt ook inzage in de ruwe data van de klachten.  
De kandidaat evalueert maandelijks en in samenspraak met de gemeente het fietsdeelsysteem op 
basis van deze gegevens. 
Elke drie maanden bezorgt de kandidaat een rapport in verslagvorm met hierin een beschrijving van 
het mobiliteitsgedrag o.a. veelvuldig gebruikte routes, nieuwe drop zones en de evolutie van 
gebruikersaantallen, aantal ritten, aantal km ’s, aantal fietsen, aantal herverdelingen, aantal 
herstellingen, aantal drop zones, piekmomenten en trends, allen voorzien van een grafische 
weergave. 
 

 

III.12 Backoffice, onderhoud en service 
 
Onder de backoffice, het onderhoud en de service wordt verstaan hoe de kandidaat omgaat met het 

behandelen van klachten, het onderhouden van de fietsen en tegen welke snelheid dit gebeurt. Deze 
zaken betekenen op geen enkele manier een meerkost voor de gemeente.  

 

Verplaatsings_IDFietsID OntsluitingSluiting Track 1 Track2 Track3 Track4 Track5 Track6 Track7 Track8 Datum Dag Starttijd Eindtijd Duur(min) Afstand(km)

22 F75 51.287613;4.48621630000002451.3033568;4.50576120000005251.289838;4.49185139999997351.2942709;4.501195199999984 6/04/2018 Maandag 17:30 17:44 14 2,5
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III.12.1 Backoffice en klachtenafhandeling  

 
Er wordt van de backoffice verwacht dat ze vertrouwelijk omgaat met de persoonsgegevens van de 

gebruikers. Deze gegevens worden niet gedeeld of verkocht voor commerciële doeleinden. Daarnaast 
wordt verwacht dat de backoffice zelf een aanspreekpunt vormt voor de gebruikers van de deelfietsen 

en deze klachten zelf doorgeeft aan de teams van onderhoud en service. De aanbieder voorziet 
meldingsmogelijkheid via de applicatie, via een telefoonnummer en via een emailadres. Er wordt voor 

iedere halfjaarlijkse evaluatie een rapport opgemaakt door de kandidaat met de meest voorkomende 

klachten, op basis waarvan het systeem gemonitord wordt. De kandidaat beschrijft hoe dit rapport 
wordt opgemaakt. De componenten van dit rapport zijn:  

 
• Beschrijving van soorten klachten die binnen kwamen;  

• Grenswaarde van aantal klachten voor wanneer een klacht weerhouden werd als een structureel 

probleem;  

• Grafische weergaven van binnengekomen en opgeloste klachten (diagrammen);  

• Grafische weergave van locaties waar klachten van binnen kwamen (kaart);  

• Korte beschrijving van alle klachten en oplossingen;  

• Percentage klachten van de gebruikers van de fietsen; 

• …  
 

Deze rapporten worden digitaal overgemaakt aan de gemeente en door de kandidaat gepresenteerd.  

De kandidaat beschrijft nauwkeurig hoe hij dit aanpakt (samenstelling team, permanentie kantoor, 
ervaring …).  

 
Voor het bestuur zijn volgende cijfers een niet aanvaardbaar percentage van klachten aangaande de 

deelfietsen: 

 - klachten van 10% van de gebruikers van de fietsen; (defecten, onbeschikbaarheid, 
onbereikbaarheid,…) 

 - klachten van 20% van de niet gebruikers van de fietsen; (overlast in de stallingen, overlast 
in het straatbeeld, …) bekeken op het percentage van het aantal fietsen in gebruik; 

 

Dit alles opgevolgd op jaarbasis, waarvan een rapport wordt opgemaakt. 
 

 

III.12.2 Onderhoud 

 
Er wordt onder onderhoud verstaan op welke manier (welk bedrijf, waar ligt dit, hoe lang duurt dit …) 
en hoe frequent de fietsen voor periodiek onderhoud opgehaald worden. Er dient tijdens periodiek 

onderhoud nog steeds voor een voldoende aanbod aan fietsen (binnen de 500 meter binnen het 
gebied aangegeven als centrum) gezorgd te worden. 90% van de vloot moet ten allen tijde 

operationeel zijn. 

Daarnaast hangt dit voor onderhoud in geval van schade (slijtage, ongevallen, weersomstandigheden, 
vandalisme …) ook samen met de backoffice: hoe snel en hoe adequaat kan de kandidaat reageren 

op deze voorvallen en hoe snel worden deze verholpen?  
Onder onderhoud wordt ten derde verstaan hoe lang de fietsen kunnen rijden alvorens ze vervangen 

worden en hoe de kandidaat met deze vervanging om zal gaan  

Voor onderhoud worden kandidaten die steunen op sociale en lokale (Brasschaat en alles tot 10km 
buiten de grenzen van Brasschaat) economie hoger beoordeeld. 
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III.12.3 Herverdelingsteam en –methode 

 
De kandidaat herverdeelt zelf de fietsen (of besteedt dit uit). Er wordt een beschrijving opgenomen in 
de offerte van de samenstelling van het team en de manier waarop fietsen herverdeeld worden. Ook 

hier worden duurzaamheid (bijvoorbeeld elektrische voertuigen om fietsen te verdelen) ,sociale 
tewerkstelling en gelijke lonen voor mannen en vrouwen mee opgenomen in de beoordeling. 

 

III.12.4 Algemene service 

 

Onder algemene service wordt verstaan hoe de kandidaat met klanten omgaat. Naast de al eerder 
beschreven backoffice, houdt dit in:  

 

 

• Informatie/participatieavond en/of enquête per wijk en/of enquête in app organiseren om de 
specifieke noden van elke wijk in kaart te brengen (voor wijkavond met ondersteuning van de 

gemeente); 

 

• Compenseren van verloren tijd van klanten door gebrekkig functioneren van het systeem (app 

weigert dienst, fietsen ontsluiten niet …);  

 

• Ter beschikking stellen van fietsen aan organisaties voor groepsuitstappen tegen korting en speciale 
behandeling (bijvoorbeeld dagformule, levering van een aantal fietsen op afgesproken locaties …); 

  

• Gratis ter beschikking stellen van fietsen aan de gemeente  voor promo- of demonstratiedoeleinden;  

 

• Actief deelnemen aan promo;  

o Aanwezig zijn bij promo-aangelegenheden van de gemeente zelf;  

 o Product bekend maken bij doelgroepen (studenten, sportclubs,   

 flyeren op events …);  

 o Nastreven van een algemene bekendheid (voorkomen in diverse mediakanalen, los van de  

 gemeente);  

 o Het voeren van eigen promocampagnes (bijvoorbeeld bij mijlpalen gratis ritten uitdelen,  
 verlaagde waarborg tijdens eerste maand, infomomenten …).  

 
• Als mobiliteitspartner mee instaan voor een duurzaam vervoersmiddel voor inwoners van 

Brasschaat, bezoekers en pendelaars.  

 
De kandidaat voegt een beschrijving toe aan de offerte waarin staat hoe aan het criterium algemene 

service voldaan wordt. 
 

 

III.13 Betaling en boeteclausules 

III.13.1 Betaling 

Bij de opstart van het project deelfietsen te Brasschaat moeten minimaal 50 fietsen geleverd worden. 

Binnen de 3 maanden na de uitrol van het project moet de rest van de vloot geleverd zijn. De betaling 

van het project zal gebeuren in schijven van 1/12e per maand.  
 



GEMEENTE BRASSCHAAT dienst administratie patrimoniumbeheer  Tel: 036500260 
 
 

Besteknummer: 2018-042   datum: 8/05/2018 

Blz. 22 

 
De exploitant zal werken met vorderingstaten per maand, die door het bestuur moeten worden 

goedgekeurd.  
 

III.13.2 Boeteclausules 

 
De kandidaat exploitant moet bij inschrijving zelf een voorstel overmaken aan het gemeentebestuur 

voor het toepassen van een boeteclausule indien de uitrol en de opvolging van het project niet vlot 
verlopen.  
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BIJLAGE A  : OFFERTEFORMULIER 
 

PRIJSOFFERTE VOOR DE OPDRACHT MET ALS VOORWERP 

“GEMEENTE BRASSCHAAT. PROJECT FIETSDELEN.” 
 

OPENBARE PROCEDURE 
 

BELANGRIJK: DIT FORMULIER DIENT VOLLEDIG TE WORDEN INGEVULD EN ONDERTEKEND DOOR 

DE INSCHRIJVER. HET TOTALE OFFERTEBEDRAG MOET ZOWEL IN CIJFERS ALS VOLUIT 
GESCHREVEN WORDEN OPGEGEVEN. 

 
NATUURLIJKE PERSOON 

ONDERGETEKENDE (NAAM EN VOORNAAM): 
HOEDANIGHEID OF BEROEP: 

NATIONALITEIT: 

WOONPLAATS (VOLLEDIG ADRES): 
 

TELEFOON: 
GSM: 

FAX: 

E-MAIL: 
CONTACTPERSOON: 

 
OFWEL (1) 

 

RECHTSPERSOON 
DE VENNOOTSCHAP (BENAMING, RECHTSVORM): 

NATIONALITEIT: 
MET ZETEL TE (VOLLEDIG ADRES): 

 
TELEFOON: 

GSM: 

FAX: 
E-MAIL: 

CONTACTPERSOON: 
 

VERTEGENWOORDIGD DOOR DE ONDERGETEKENDE(N): 

(DE GEMACHTIGDEN VOEGEN BIJ HUN OFFERTE DE AUTHENTIEKE OF ONDERHANDSE AKTE 
WAARUIT HUN BEVOEGDHEID BLIJKT OF EEN GEWAARMERKT AFSCHRIFT VAN HUN VOLMACHT; ZIJ 

KUNNEN ZICH OOK BEPERKEN TOT EEN VERWIJZING NAAR HET NR. VAN DE BIJLAGE VAN HET 
BELGISCH STAATSBLAD WAARIN HUN BEVOEGDHEDEN ZIJN BEKENDGEMAAKT.) 

 
OFWEL (1) 

 

TIJDELIJKE VERENIGING 
DE ONDERGETEKENDEN DIE ZICH TIJDELIJK HEBBEN VERENIGD VOOR DEZE AANNEMING (NAAM, 

VOORNAAM HOEDANIGHEID NATIONALITEIT, VOORLOPIGE ZETEL): 
 

 

VERBINDT OF VERBINDEN ZICH TOT UITVOERING VAN DE AANNEMING OVEREENKOMSTIG DE 
BEPALINGEN EN VOORWAARDEN VAN HET BESTEK VOOR BOVENGENOEMDE OVERHEIDSOPDRACHT 

(2018-042): 
 

tegen de som van: 

 
(in cijfers, inclusief btw) 
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................................................................................................................................................... 

 
(in letters, inclusief btw) 

 

................................................................................................................................................... 
 

................................................................................................................................................... 
 

 
Algemene inlichtingen 

 

Inschrijvingsnummer bij de RSZ.: 
Ondernemingsnummer (alleen in België): 

 
Onderaannemers 

 

Er zullen onderaannemers worden aangewend: JA / NEE (doorhalen wat niet van toepassing is) 
 

Personeel 
 

Er wordt personeel tewerkgesteld dat onderworpen is aan de sociale zekerheidswetgeving van een 

andere lidstaat van de Europese Unie: 
 

JA / NEE (doorhalen wat niet van toepassing is) 
 

Het betreft volgende EU-lidstaat: 
 

Betalingen 

 
De betalingen zullen geldig worden uitgevoerd door overschrijving op volgende rekening (IBAN/BIC) 

................................................ van de financiële instelling ................................. geopend op naam 
van ................................. . 

 

 
 

 
Bij de offerte te voegen documenten 

 
Bij deze offerte zijn eveneens gevoegd: 

 - de gedateerde en ondertekende documenten, die het bestek verplicht over te leggen; 

 - de modellen, monsters en andere inlichtingen, die het bestek verplicht over te leggen. 
 

 
Gedaan te ..................................................................................................................................... 

 

De ................................................................................................................................................ 
 

De inschrijver, 
 

 

 
Handtekening: ............................................................................................................................... 

 
Naam en voornaam: ....................................................................................................................... 
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Functie: ......................................................................................................................................... 
 

Belangrijke nota 
 

Er mag geen beroep worden aangetekend tegen mogelijke vormgebreken, fouten of leemten (artikel 

82 van het koninklijk besluit van 18 april 2017). 
 

(1) Doorhalen wat niet van toepassing is 
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BIJLAGE B  : OVEREENKOMST BETREFFENDE HET WELZIJN VAN 
DE WERKNEMERS. 

 

Overheidsopdracht Gemeente Brasschaat. Project fietsdelen. 

Referentie : 2018-042 

 
 

Overeenkomst conform de wet van 4 augustus 1996 (art. 9 en 10) betreffende het welzijn 

van de werknemers bij de uitvoering van hun werk 

 

 
Inschrijver :  - naam : ........................................................................................................... 

 
  - adres : ........................................................................................................... 

 
Ondergetekende verbindt er zich toe alle verplichtingen voortvloeiende uit de vigerende wetgeving, 

betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk, evenals zijn verplichtingen 

inzake het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk eigen aan de inrichtingen van 
de aanbestedende overheid, Gemeente Brasschaat, waarin haar werknemers werkzaamheden komen 

uitvoeren, na te leven. 
 

Bij niet-naleving van bovenvermelde verplichtingen kan de aanbestedende overheid, op kosten van de 

inschrijver, ten allen tijde zelf de nodige maatregelen treffen. 
 

Voor akkoord : 
 

De inschrijver : 

 
 

 
Mevrouw/Mijnheer (naam, voornaam) : 

 
Functie : 

 

Datum : 
 

Handtekening : 
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BIJLAGE C  : INVENTARIS 

“GEMEENTE BRASSCHAAT. PROJECT FIETSDELEN.” 

Nr. Beschrijving Type Eenh. Hoev. 

EHP. in cijfers btw 

niet inbegrepen 

Totaal btw niet 

inbegrepen 

1 Project fietsdelen GP jaar 1   

Totaal btw niet inbegrepen :  

Btw 21% :  

Totaal btw inbegrepen :  

De eenheidsprijzen dienen opgegeven te worden tot 2 cijfers na de komma. De producten hoeveelheid x eenheidsprijs dienen telkens op 2 cijfers na de komma 
afgerond te worden. 

Gezien, onderzocht en aangevuld met eenheidsprijzen, gedeeltelijke sommen en de totale som die gediend hebben tot het vaststellen van het bedrag van mijn 
inschrijving van heden, om gevoegd te worden bij mijn offerteformulier. 

 
Te .......................................... de ...................................................... Functie: ...................................................... 

 
Naam en voornaam: ............................................................................ Handtekening: 

 


