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TV/2022/161/PP –  AANHANGSEL NR.1 BIJ DE OVEREENKOMST TUSSEN DE STAD BRUSSEL 

EN DE VESTIGING……………………………………………………GEVESTIGD 

…………………………………………………………………………………………………

ONDERNEMINGSNUMMER…………………………………………………………….. MET 

BETTREKKING TOT DE VRIJE TOEGANG EN HET GRATIS TER BESCHIKKING STELLEN VAN 

HUN SANITAIRE INRICHTING AAN HET PUBLIEK – NETWERK “GASTVRIJE TOILETTEN” 

 

TUSSEN : 

De STAD BRUSSEL, vertegenwoordigd door haar College van Burgemeester en Schepenen, in naam 

waarvan optreden Mevrouw Zoubida JELLAB, Schepen van Groene Ruimten, Openbare netheid en 

Dierenwelzijn, en de heer Luc SYMOENS, Stadssecretaris, in uitvoering van een beslissing van de 

Gemeenteraad van ……………………………………………… 

hierna « de Stad » genoemd,  

EN  

[naam van de vestiging]……………………………………………………….., waarvan de 

maatschappelijke zetel gevestigd is ………….…………………………………………………………, 

met  ondernemingsnummer …………………………………………….., vertegenwoordigd voor 

huidige overeenkomst door 

……………………………………………………………………………………………………… 

Hierna « de Begunstigde » genoemd. 

 

ER WERD VOORAFGAANDELIJK VASTGELEGD DAT :  

De partijen hebben een overeenkomst gesloten met betrekking tot de vrije toegang en het gratis 

ter beschikking stellen van hun sanitaire inrichting aan het publiek – netwerk “gastvrije toiletten”, 

waarbij de Begunstigde er zich toe verbindt om zijn sanitaire installaties ter beschikking te stellen, 

zonder enig onderscheid te maken, gratis en zonder bijkomende voorwaarden en dit gedurende de 

openingsuren, -dagen van  de handelszaak. Als tegenprestatie verbindt de Stad er zich toe om hem een 

jaarlijkse premie van duizend Euro (1000 EUR) te storten. 

Na besprekingen over de praktische betalingsmodaliteiten van de premie en om de 

administratieve lasten voor de partijen te verminderen, wensen de partijen de betalingsmodaliteiten van 

de premie te wijzigen. 

Dit aanhangsel is bedoeld om de uitbetaling van de jaarlijkse premie te wijzigen, namelijk in 

twee schijven op het eind van elk semester, in plaats van in vier schijven op het eind van elk trimester. 

De andere artikelen van de oorspronkelijke overeenkomst blijven geldig. 
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NA DEZE UITEENZETTING WORDT ER OVEREENGEKOMEN : 

Artikel 1 – De preambule  

De derde paragraaf van de preambule van de overeenkomst wordt als volgt gewijzigd: 

“De stad verbindt er zich toe om de handelsonderneming, die aanvaardt om zijn sanitaire 

installatie gratis en vrij toegankelijk, zonder voorwaarden, ter beschikking te stellen van het 

publiek, te ondersteunen door haar jaarlijks een premie van duizend euro (1000 EUR) toe te 

kennen, uitbetaald in 2 schijven van vijfhonderd euro (500 EUR) op het eind van elk 

semester.”  

 

Artikel 2 – Betalingsmodaliteiten van de premie  

Artikel 5, §1e, van de overeenkomst wordt als volgt gewijzigd : 

“De jaarlijkse premie van duizend euro (1000 EUR) zal worden gestort in 2 schijven van 

vijfhonderd euro (500 EUR) op het eind van elk semester, mits het voorleggen van één enkele 

jaarlijkse schuldvordering.” 

 

Artikel 3 – Inwerkingtreding 

Dit aanhangsel maakt integraal deel uit van bovenvermelde overeenkomst met betrekking tot 

de vrije toegang en het gratis ter beschikking stellen van hun sanitaire inrichting aan het publiek 

– netwerk “gastvrije toiletten” en treedt in werking op de datum van ondertekening door de 

laatste der partijen. 

Overeenkomst afgesloten te Brussel op ………./………./………., opgemaakt in twee 

exemplaren waarbij elke partij verklaart zijn exemplaar te hebben ontvangen. 

 

Voor de  Stad Brussel, 

 

Voor de vestiging, 

Luc SYMOENS, 

 

 

 

 

 

De Stadssecretaris 

Zoubida JELLAB, 

 

 

 

 

 

De Schepen van Groene 

Ruimten, Openbare Netheid 

en Dierenwelzijn 

[voornaam en naam] 

 

 

 

 

 

[hoedanigheid] 

 


