
Datum: 
Naam indiener:  

 

Format basis inschrijvingsformulier 

Voor het indienen van een voorstel beschrijft de potentiële concessiehouder in maximaal 2 A-4 per 

punt zijn visie en/of ervaring op het gevraagde thema.  

A. Algemene informatie 

- Naam indiener: 

- Legale status en achtergrond van het bedrijf: 

 (inclusief) aandeelhouders/vertegenwoordigers) 

- KKF registratie:  

- Contactpersoon: 

- Adres 

- Telefoonnummer: 

- Email: 

 

B. Gunningscriteria  

Lange termijn (10jr) Investeringsplan van de kandidaat voor het Plateau met financierings- en 

monitoringsmodellen, met de volgende informatie: 

1. Beschrijf voor ons hoe u de toekomstige samenwerking  als PPPP  voor u ziet, ga daarbij in op de 

rollen van de 4 partners en de wijze waarop besluitvorming over beheer en uitbating van de 

toeristische voorziening plaats zal vinden. (Maximaal 2 paginas)  

2. Beschrijf voor ons hoe dit plateau duurzaam geëxploiteerd zal worden. (Maximaal 2 paginas) 

Met name t.a.v.: 

a. Afvalverwerking 

b. Water & elektra 

c. Co2 Neutrale operaties 

3. Toon aan dat uw bedrijf kennis heeft van de Toerisme en Natuuronderneming (ook Brownsberg) 

en de financiële aspecten en marktwerking van de sector nationaal en internationaal. (Maximaal 

2 paginas) 

4. Toon aan dat uw bedrijf ‘good governance’ praktijken bezit. (Maximaal 1 pagina) 

5. Toon aan dat uw bedrijf innovatief en vernieuwend denkt. (Maximaal 1 pagina) 

6. Toon aan hoe uw bedrijf Community engagement en Free Prior and Informed Consent (FPIC)-

procedures zal uitvoeren. (Maximaal 1 pagina) 

7. Toon aan dat uw bedrijf kennis heeft van en ervaring met gemeenschapsontwikkeling- en 

werkgelegenheidsprojecten. (Maximaal 2 paginas) 

8. Toon aan dat uw bedrijf kennis heeft van economisch-financiële modellen in natuurtoerisme.  

9. Beschrijf modellen voor monitoring en financieel toezicht. 

  



Datum: 
Naam indiener:  

 

Degenen die door de voorselectie heen zijn, zullen worden voorzien van een uitgebreid 

informatiepakket, die vanaf woensdag 19 februari 2020 beschikbaar zal zijn. De bieder zal de 

volgende documenten moeten indienen: 

1. Een businessplan voor het Brownsberg Natuurpark plateau waarin: 

- Het concept voor de ontwikkeling van de site wordt uitgewerkt.  

- Het concept voor de werking van de faciliteit wordt uitgewerkt.  

- De financieringscapaciteit wordt uitgewerkt.  

- De ervaring en management van de aanbieder wordt getoond. 

- De commerciële levensvatbaarheid wordt uitgewerkt 

2. Een marketingplan voor het Brownsberg Naturepark plateau.  

 

 

 


