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TOUS LES JOURS DURANT UNE PÉRIODE D 'UN MOIS PAR COMMERÇANT

ELKE DAG VOOR EEN PERIODE VAN ÉÉN MAAND PER HANDELAAR

7 EMPLACEMENTS - LOCATIES

AVIS  DE  VACANCE

VACATURE



KENNISGEVING VAN VACATURE

A - Beschrijving van de voorgestelde plaatsen :

Bij besluit van 04/03/2021,

Het College van Burgemeester en Schepenen heeft beslist een oproep tot

kandidaatstelling te lanceren om de vacature van 7 tijdelijke plaatsen in de

openbare ruimte van de Stad Brussel in te vullen.

 
Deze individuele tijdelijke locaties mogen maximaal één maand, niet-

verlengbaar, worden gebruikt voor de verkoop van levensmiddelen (met

uitzondering van ijs en wafels) en alcoholische dranken.  Alle beschikbare

staanplaatsen zijn opgenomen in de bijlage.

 
Startdatum: Elke eerste maandag van de maand van 05/04/2021 tot

06/09/2021.

Dagen van bezetting: 7D/7D voor een periode van één maand (30

kalenderdagen).

De aanvraag houdt aanvaarding in van het Gemeentelijk Reglement betreffende

de uitoefening en de organisatie van  ambulante activiteiten op het openbaar

domein van de Stad Brussel (hierna "het Reglement"), waarvan de aanvragers

worden geacht naar behoren kennis te hebben genomen.

B - Standgeld :

 

Het standgeld wordt berekend overeenkomstig de in bijlage VI van het

reglement opgenomen tabel van vergoedingen.

 
C – Ontvangst van de aanvragen :

 

De aanvragen moeten vóór 29/03 om 16.00 uur voor een bezetting vanaf 05/04

per aangetekende brief of e-mail worden toegezonden aan de cel Commerciële

Animatie van de Stad Brussel: Zaterdagplein, 1 te 1000 Brussel,

Animations.Eco.Animaties@brucity.be.



Een kopie van de machtiging als werkgever bedoeld in artikel 25 van het

koninklijk besluit van 24 september 2006 (algemeen bekend als de

"leurkaart"), afgegeven door een ondernemingsloket op naam van de

aanvrager van de standplaats ;

Indien het een natuurlijke persoon betreft, naam, voornaam,

rijksregisternummer en adres of, indien het een juridische entiteit

betreft, de firmanaam, het ondernemingsnummer en het adres van de

maatschappelijke zetel ;

De plaats en de maand gedurende welke de kandidaat zijn activiteit

wenst uit te oefenen ;

Een beschrijving van de producten die de aanvrager wenst te verkopen;

Het type van de gebruikte uitrusting;

Het kentekennummer, de afmetingen en een foto van het eventueel

gebruikte voertuig;

De minimale oppervlakte (lengte x breedte) van de standplaats die hij

wenst;

Een kopie van de vergunning van het FAVV;

Een voor eensluidend verklaard afschrift van de polis van wettelijke

aansprakelijkheids- en brandverzekering die de aanvrager heeft

afgesloten voor het innemen van een standplaats op het openbaar

domein, of een verbintenis dit document voor te leggen alvorens de

standplaats in te nemen.

D – Behandeling van de aanvragen :

 

Om volledig te zijn, moeten de aanvragen de volgende informatie bevatten:

 

E - Selectiecriteria :

Volledige aanvragen die aan de selectiecriteria voldoen, zullen worden

behandeld in chronologische volgorde van indiening bij de cel Commerciële

Animatie.

Per exploitant wordt slechts één vergunning voor één maand verleend. De

standplaats zal worden toegewezen bij een gunstig besluit van het College,

op voorstel van de Schepen van Economische Zaken.

 



Aanvragen van handelaars die in de loop van de twee jaar voorafgaand aan de

datum van ontvangst administratieve sancties of boetes hebben gekregen

in verband met ambulante handel op het grondgebied van de stad Brussel of

die de verschuldigde vergoedingen of boetes in verband met ambulante

handel niet hebben betaald en die niet worden betwist ten gunste van de

stad, kunnen bij besluit van het College worden geweigerd (overeenkomstig

artikel 45 van het Reglement).

 

F - Naleving van voorschriften inzake netheid, veiligheid,

gezondheid, rust en het milieu :

 

De handelaar moet de verplichtingen inzake netheid, veiligheid, gezondheid

en rust naleven, die zijn opgenomen in het Reglement voor het commercieel

gebruik van het openbaar domein van de Stad Brussel, het Algemeen

politiereglement en het Reglement voor het gebruik en de inname van de

groene ruimten. (zie details in het bijgevoegde reglement).  Dit houdt met

name in dat de omgeving van de standplaats in perfecte staat van netheid

wordt gehouden, dat prioriteit wordt gegeven aan de levering van goederen

en de verwijdering van afval met elektrische of niet-gemotoriseerde

voertuigen, en dat alle natuurlijke elementen die in het park aanwezig zijn

(bomen, planten, gras, enz.) worden gerespecteerd. Alleen de dienst Groene

Ruimten is bevoegd om bomen te snoeien in strikt noodzakelijke gevallen.

De bezetter zal bijzondere aandacht besteden aan het beperken van de

productie en distributie van afval gegenereerd door zijn exploitatie, met als

doel om er een "voorbeeldige Zero Afval" -handel van te maken. Op zijn minst

wordt er geen plastic materiaal aan de klanten meegegeven, maar alleen

duurzame en recycleerbare materialen zouden moeten gebruikt worden.



      NNEDER-OVER-HEEMBEEKEDER-OVER-HEEMBEEK

MEUDONPARK

EXTRA INFO

Beschikbare ruimte 2m x 2m



EXTRA INFO

      KRUISPUNT MET DE BLAESSTRAATKRUISPUNT MET DE BLAESSTRAAT

VOSSENPLEIN

Beschikbare ruimte 2m x 2m



      TUIN VAN DE KUNSTBERGTUIN VAN DE KUNSTBERG

KUNSTBERG

EXTRA INFO

Beschikbare ruimte 2m x 2m



EXTRA INFO

      TEGENOVERTEGENOVER    "CLUB MED""CLUB MED"

LOUIZALAAN

Beschikbare ruimte 2m x 2m



EXTRA INFO

      KRUISPUNTKRUISPUNT    ANTOINE DANSAERTSTRAATANTOINE DANSAERTSTRAAT

NIEUWE GRAANMARKT

Beschikbare ruimte 2m x 2m



EXTRA INFO

        NAAST DE SOLVAY BIBLIOTHEEKNAAST DE SOLVAY BIBLIOTHEEK

LEOPOLDPARK

Beschikbare ruimte 2m x 2m



EXTRA INFO

AAN DE TRIOMFBOOGAAN DE TRIOMFBOOG

JUBELPARK

Beschikbare ruimte 2m x 2m


