Wijzigingscontract en bijvoegsel nr 7
aan Individueel DBFM-Contract
d.d. 28/01/2015
INHAALBEWEGING SCHOOLINFRASTRUCTUUR
VLAANDEREN

INDIVIDUEEL DBFM-CONTRACT
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(1)
De Stad Gent, met zetel op het stadhuis te 9000 Gent, Botermarkt 1, ingeschreven in het
rechtspersonenregister onder nummer 0207.451.227, vertegenwoordigd door de gemeenteraad,
waarvoor optreden Mevrouw Elke Decruynaere, schepen van voor Onderwijs, Opvoeding,
Gezinsbeleid, Outreachend Werk en Jeugd, en Mevrouw Mieke Hullebroeck, algemeen directeur
Stad Gent en OCMW Gent, handelend in uitvoering van het gemeenteraadsbesluit d.d.
23/05/2022, ondergetekende enerzijds, en hierna genoemd ‘ de Stad ’; hierna de “Inrichtende
Macht”.

(2) DBFM Scholen van Morgen NV, met maatschappelijke zetel te Kunstlaan 58, 1000 Brussel
met ondernemingsnummer RPR Brussel 0826.531.555, hier rechtsgeldig vertegenwoordigd door
de bv Daniël Geerts, vast vertegenwoordigd door de heer Daniël Geerts, in zijn hoedanigheid van
General Manager; hierna de “Promotor”.

Elk een “Partij” of gezamenlijk de “Partijen”.

ZIJN HET VOLGENDE OVEREENGEKOMEN:
ARTIKEL 1.
Er wordt verwezen naar artikel 18 van het basis individueel DBFM-Contract.
Een voorstel van Wijziging aan het Ontwerp werd ingediend op 05/10/2021 conform voornoemd
artikel 18.
Het betreft een “Wijziging Inrichtende Macht” in de zin van artikel 18.1.(b) van het basis iDBFMContract.
Partijen hebben overeenstemming bereikt over de Wijziging en de uitwerking daarvan (waarvan
een gedetailleerde beschrijving in bijlage aangehecht wordt) en wensen het akkoord schriftelijk
vast te leggen vóór uitvoering van deze Wijziging middels huidig addendum, dat beschouwd dient
te worden als een Wijzigingscontract in de zin van artikel 18.2.(g) van het basis iDBFM-Contract.
Alle gevolgen van huidige Wijziging, waaronder de financiële gevolgen, worden samengevat in
aangehecht finaal voorstel (Bijlage 2) conform artikel 18.2.(e) iDBFM-Contract.
Deze Wijziging heeft betrekking op het plaatsen van automatische douchespoeling in twee
gemeenschappelijke doucheruimtes en twee leraarsdouches.
Volgende bijlagen worden toegevoegd bij dit Wijzigingscontract:
1. Verzoek tot Wijziging Inrichtende Macht (Bijlage 1);
2. Finaal voorstel van de Promotor (Bijlage 2).
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Huidig Wijzigingscontract wordt afgesloten onder de opschortende voorwaarde van het bekomen
van de goedkeuring ervan door AGIOn binnen een termijn van één maand te rekenen vanaf de
datum van ondertekening van huidig addendum door de Inrichtende Macht.
ARTIKEL 2.
Alle andere bepalingen zoals voorzien in het basis Individueel DBFM-Contract welke niet werden
gewijzigd door het huidige bijvoegsel blijven van toepassing.

Gedaan te Brussel op …………….………… in twee exemplaren, waarvan elke partij erkent het
zijne te hebben ontvangen.

Voor de Promotor,

Daniël Geerts*
General Manager
DBFM Scholen van Morgen nv
*bv, vast vertegenwoordigd door de heer
Daniël Geerts

Voor de Inrichtende Macht,

Voor de Stad Gent,
Voor de voorzitter van de gemeenteraad
(bij delegatiebesluit van 03/01/2022)
Mevrouw Mieke Hullebroeck
Algemeen directeur
Stad en OCMW Gent

Mevrouw Elke Decruynaere
Schepen van voor Onderwijs, Opvoeding,
Gezinsbeleid, Outreachend Werk en
Jeugd
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