
Voorwaarden tot deelname van de leveranciers aan de gezamenlijke 
aankoop van stookolie “extra” – editie oktober 2017 

De gemeente Bekkevoort organiseert opnieuw een stookolieactie voor haar inwoners met een 
levering vanaf dinsdag 24 oktober 2017 tot en met dinsdag 31 oktober 2017. 

Leveranciers die zich kandidaat willen stellen, kunnen zich inschrijven door een brief of mail te sturen 
naar het college van burgemeester en schepenen, Eugeen Coolsstraat 17 in 3460 Bekkevoort met de 
duidelijke vermelding dat aan alle voorwaarden tot deelname zal voldaan worden. De kandidatuur 
moet binnen zijn bij de dienst Burger- en welzijnszaken voor woensdag 18 oktober 2017 om 12u. 

 Voorwaarden tot deelname en procedure van samenaankoop stookolie “extra”: 

 De leverancier staat in voor de levering op de verschillende plaatsen in Bekkevoort en 
factureert direct aan de klant. 

 De inwoners moeten zorgen dat de tank wettelijk in orde is, dus de groene dop moet bij 
levering aanwezig zijn. 

 Het gaat om een bestelling voor particulieren met een minimum hoeveelheid van 500 liter op 
één plaats per adres per tank. 

 De inwoners hebben de mogelijkheid om in te schrijven via het bestelformulier dat verschijnt in 
Bekke-Nieuws editie oktober 2017. 

 De levering moet gebeuren vanaf dinsdag 24 oktober 2017 tot en met dinsdag 31 
oktober 2017. 

 Bij het afsluiten van de inschrijvingsperiode, zijnde 20 oktober 2017 om 12u, zal het 
totaalaantal liters stookolie verzameld worden. 

 Op vrijdag 20 oktober 2017 zal er een fax of mail verstuurd worden, met vermelding van het 
aantal ingezamelde liters stookolie, waarbij jouw beste prijs zal gevraagd worden voor de 
levering van stookolie. 

 Jouw beste prijs dient bij ons toe te komen op maandag 23 oktober 2017 om 10u. 

 Deze offerteprijs is en blijft geldig op moment van aanbieding en zal daaraan geleverd 
worden. 

 De bedongen prijs telt per liter, ongeacht het bestelde aantal, er is dus geen extra korting voor 
leveringen > 2000 liter. 

 Het college van burgemeester en schepenen zal de bestelling plaatsen bij de leverancier die 
ons de meeste korting geeft op de officiële maximumtarieven van de aardolieproducten op de 
dag van bestelling. 

 Het gemeentebestuur van Bekkevoort staat enkel in voor het groeperen van de bestellingen 
en voor de prijsonderhandeling. Het gemeentebestuur van Bekkevoort is verder geen 
contracterende partij en kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld bij eventuele niet-
betaling van een levering.  

 De gekozen leverancier contacteert elke deelnemende inwoner om de prijs mede te 
delen en de dag en uur van levering af te spreken. Hij bezorgt ten laatste op 24 oktober 
2017 om 8u aan de verantwoordelijke ambtenaar een lijst met daarop een overzicht van 
in welke straten er welke dag zal geleverd worden. 

De voorwaarden en criteria om in te schrijven zullen eveneens bekend gemaakt worden via de 
gemeentelijke website en in Bekke-Nieuws editie oktober 2017. 

Namens het college van burgemeester en schepenen, 
Burgemeester, Hans Vandenberg en schepen van milieu, Benny Reviers. 

Info  
Marc Vlaeyen, 013 46 05 62, marc.vlaeyen@bekkevoort.be  


