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Welkom 
U bent geïnteresseerd om deel te nemen aan het selectieproces ‘’horecaondernemer Biesboschcentrum".  

Biesboschcentrum Dordrecht is een laagdrempelige voorziening aan de rand van Nationaal Park de 

Biesbosch, die aan bezoekers voorlichting biedt over het gebied en een natuurlijke (start)plaats voor 

ontmoeting en natuurbeleving is. De missie is het stimuleren van natuurlijkbeleving door het aanbieden van 

educatie en recreatie in en om het Biesboschcentrum Dordrecht. Voor meer informatie over het 

Biesboschcentrum verwijzen wij u naar www.biesboschcentrumdordrecht.nl  

 

Het Biesboschcentrum wenst een totaal horecaconcept wat aansluit bij de activiteiten van het 

Biesboschcentrum en haar partners zoals het Klimbos en de bootverhuur. Onder aansluiten met het 

Biesboschcentrum wordt onder andere verstaan de openingstijden, het assortiment, gastvrijheidsbeleving 

passend bij de bezoekers van de Biesbosch en het educatieve karakter van het centrum.  

 

Bent u de partij die zorgdraagt voor een passend horecaconcept met als resultaat tevreden 

bezoekers, samenwerkpartners en een prima samenwerking tussen u en het Biesboschcentrum?  

 

Dan nodigen wij u uit om uw interesse kenbaar te maken en dit formulier te vullen. Indien u wenst kunt u het 

sjabloon en de vraagstelling overnemen in uw eigen document-opmaak.  

 

Het Biesboschcentrum hanteert geschiktheidseisen om te kunnen bepalen of een potentiële huurder in staat 

is om de opdracht uit te voeren. Geschiktheidseisen hebben betrekking op de potentiële huurder en niet op 

de opdracht. Hieronder zijn de eisen geformuleerd en staat vermeld hoe u kunt aantonen hieraan te voldoen. 

De potentiële huurder is zich volledig bewust van de consequenties van het afleggen van een valse 

verklaring.  

 

De selectie om te komen tot een horeca-exploitant op basis van een huurovereenkomst betreft geen 

aanbestedingsprocedure als bedoeld in de aanbestedingswet.  

 

1. Eis Uitsluitingsgronden  

Potentiële huurder verklaart formeel door ondertekening van dit formulier dat de hierna vermelde 

uitsluitingsgronden niet van toepassing zijn op de potentiële huurder. Dit betreft de volgende 

uitsluitingsgronden conform artikel 57, lid 1, van Richtlijn 2014/24/EU. 

1. Deelneming aan een criminele organisatie 
2. Corruptie 
3. Fraude 
4. Terroristische misdrijven of strafbare feiten in verband met terroristische activiteiten 
5. Witwassen van geld of financiering van terrorisme 
6. Kinderarbeid en andere vormen van mensenhandel 
7. Schending verplichtingen o.b.v. milieu-, sociaal- of arbeidsrecht 
8. Faillissement, insolventie of gelijksoortig 
9. Vervalsing van de mededinging 
10. Valse verklaring 
11. Onrechtmatige beïnvloeding 

 
2. Eis beroepsbevoegdheid  

Potentiële huurder wordt gevraagd aan te tonen dat hij volgens de voorschriften van de lidstaat waar hij is 

gevestigd, in het beroepsregister of in het handelsregister is ingeschreven, of een verklaring onder ede of 

een attest te verstrekken.  

 

http://www.biesboschcentrumdordrecht.nl/
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Bewijs: U stuurt het uittreksel waar dit uit blijkt direct mee met dit formulier. Het uittreksel mag niet ouder zijn 

dan 1-1-2022. De rechtsgeldige ondertekening van de persoon welke dit formulier ondertekent moet blijken 

uit het uittreksel. Mocht er dus een uittreksel van bijvoorbeeld een moederbedrijf nodig zijn, dan dient ook 

deze direct ingediend te worden.  

 

 

3. Eis Economische geschiktheidseis   
Potentiële huurder wordt gevraagd aan te tonen dat hij beschikt over voldoende economische geschiktheid.  

Ruimten worden casco verhuurd. Investeringen, huur, onderhoud en servicekosten zijn voor rekening van 

huurder. De huidige inrichting is gedateerd en sluit niet aan bij het centrum en belemmert de 

horecaexploitatie in de uitvoering. Dit betekent dat huurder bereid en in staat dient te zijn hiervoor middelen 

vrij te maken.  

 

Voor het uitvoeren van de opdracht is een verzekering bedrijfsaansprakelijkheid een voorwaarde.   

 

Bewijs: De potentiële huurder verklaart formeel door ondertekening van dit formulier over de middelen te 

beschikken om een succesvolle exploitatie te voeren.   

 
Biesboschcentrum behoudt zich het recht voor om een Graydon rapport op te vragen bij de Kamer van 

Koophandel indien er gerede twijfel bestaat over de financiële bekwaamheid.  

 

4. Eis vakbekwaamheid  
Potentiële huurder toont aan vakbekwaam te zijn. U kunt met een referentie, niet ouder dan drie jaar op 1 

oktober 2022, aantonen dat u ervaring heeft in het exploiteren van een vergelijkbare commerciële 

horecaexploitatie. Indien u een eigen horecabedrijf exploiteert toont u dit aan. Onder vergelijkbaar wordt 

onder meer verstaan een horecavestiging op een permanente locatie.  

 

Mocht u een samenwerking willen aangaan met derden (combinatie) dan geldt de eis van vakbekwaamheid 

eveneens.  
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Bedrijfsgegevens  

Gegadigde  

Opgave van de gevraagde informatie 

Handelsnaam   

Statutaire naam   

KVK nummer   

Postbus   

Postcode en Plaats   

Straatnaam en huisnummer   

Postcode en Plaats   

Telefoonnummer   

Website adres   

Contactpersoon   

E-mailadres  

Telefoonnummer  

 

 

Ondertekening 

Naam Organisatie 

   

Naam tekeningsbevoegd 

(rechtsgeldig) persoon 

   

Datum 

   

Handtekening  

 

   

 


