
 

 
Checklist beperkingen & behoeften 

KAVEL 1 - HOOGSTRAAT 
INFORMATIE / BEPERKINGEN VAN DE LOCATIE 

Item 
Gevraagd / voorgesteld 

door BME 
Voorgesteld / gevraagd door de 

inschrijver 
Oppervlakte  

Nuttige oppervlakte  Maximaal 117,31 m  Oppervlakte specificeren 

Elektriciteit 

Ingang 16A CEE MONO Specificeren indien nodig en vermogen 

Toegang 

Bestelwagen Mogelijk Specificeren indien ja 

Vrachtwagen  Mogelijk Specificeren indien ja 

Morfologie 

Rekening houden met de 
helling  

 N.v.t. Specificeren indien ja en hoe 

Rekening houden met de 
kabelbevestiging  

 JA – bevestiging om de 50 cm – 
karabijnhaken.  

Specificeren wat gepland is 

Rekening houden met de 
maximale kabelbelasting  

25 kg verdeeld over de kabel  Specificeren wat gepland is 

Rekening houden met de 
wind  

 JA - in hoge mate Specificeren wat gepland is 

Rekening houden met de 
mobiliteit 

 JA - grote stroom van auto’s Specificeren wat gepland is 

Rekening houden met 
toegang brandweer  

 JA - Zorg voor 4,5 m vrije ruimte 
onder de installatie   

Specificeren wat gepland is 



 

 
Checklist beperkingen & behoeften 

Rekening houden met 
vandalisme  

 NEEN Specificeren wat gepland is 

Rekening houden met 
noodweer  

JA  Specificeren wat gepland is 

Rekening houden met de 
verlichting  

JA - Daginstallatie maar verlichting op 
gevels 

Specificeren wat gepland is 

Gezichtspunten  JA - omvang van de bomen Specificeren wat gepland is 

INFORMATIE / BEPERKINGEN VAN DE VOORGESTELDE KUNSTINSTALLATIE 

Item 
Gevraagd / voorgesteld 

door BME 
Voorgesteld / gevraagd door de 

inschrijver 

Gewicht van de installatie 25 kg verdeeld over de kabel  Gewicht van het werk specificeren 

Locatie van de installatie Verzoek om een bouwplan Een PDF-plan toevoegen 

Verankering van de 
installatie 

JA – in overeenstemming met de 
voorschriften van bijlage E)  

Specificeren wat gepland is + gewicht 

Maximale afmetingen van 
de installatie 

8 m maximum – in overeenstemming 
met de voorschriften van bijlage E)  

Afmetingen specificeren 

Verlichting (als optie) 
Led verdient de voorkeur omwille 
van energieverbruik 

Specificeren wat gepland is 

Windbelasting 
De impact op de installatie moet heel 
klein zijn - in overeenstemming met 
de voorschriften van bijlage E) 

Specificeren hoe er rekening mee is gehouden 

Noodweer Autonoom Specificeren hoe er rekening mee is gehouden 



 

 
Checklist beperkingen & behoeften 

Gebruikte materialen 
JA - Voorkeur voor 
duurzame/ecologische/recycleerbare 
materialen  

Specificeren wat gepland is 

Autonomie van de 
installatie 

JA - in overeenstemming met de 
voorschriften van bijlage E) 

Specificeren hoe er rekening mee is gehouden 

Transport van de installatie Te verstrekken door de inschrijver Specificeren hoe er rekening mee is gehouden 

Montage van de installatie 

Te verstrekken door BME voor de 
verankering en door de inschrijver 
voor de 
voormontage/assemblage  

Specificeren hoe er rekening mee is gehouden 

Demontage van de 
installatie 

Te verstrekken door BME voor het 
losmaken en door de inschrijver voor 
de demontage/ontmanteling 
  

Specificeren hoe er rekening mee is gehouden 

Schoonmaken van het 
terrein 

JA – verzorgd door BME – 
bescherming montage/demontage 
verzorgd door de inschrijver 

Specificeren wat gepland is 

Huur van werkmaterieel 
(hoogwerker) 

Verzorgd door BME als onderdeel 
van montage en demontage  

Wat en hoeveelheden specificeren 

Verzoek om een 
parkeerverbod  

Op verzoek verzorgd door BME Het verzoek toelichten 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
Checklist beperkingen & behoeften 

KAVEL 2 – GROTE ZAVEL 
INFORMATIE / BEPERKINGEN VAN DE LOCATIE 

Item 
Gevraagd / voorgesteld 

door BME 
Voorgesteld / gevraagd door de 

inschrijver 
Oppervlakte  

Nuttige oppervlakte  Maximaal 15 m² Oppervlakte specificeren 

Elektriciteit 

Ingang 16A CEE MONO Specificeren indien nodig en vermogen 

Toegang 

Bestelwagen Mogelijk Specificeren indien ja 

Vrachtwagen  

 
Mogelijk Specificeren indien ja 

Morfologie 

Rekening houden met de 
helling  

 JA - info: 2% Specificeren indien ja en hoe 

Rekening houden met de 
vloerverankering  

 JA - onmogelijk - zorg voor ballast of 
mast in de kabelgoot 

Specificeren wat gepland is 

Rekening houden met de 
maximale belasting 

 JA - MAX 30T Specificeren wat gepland is 

Rekening houden met de 
wind 

 JA – matig tot in hoge mate  Specificeren wat gepland is 

Rekening houden met de 
mobiliteit 

 JA – Grote stroom voetgangers  Specificeren wat gepland is 

Rekening houden met 
toegang brandweer 

 N.v.t.  Specificeren wat gepland is 
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Rekening houden met 
vandalisme  

 JA Specificeren wat gepland is 

Rekening houden met 
noodweer  

JA – buiteninstallatie – regen/wind… Specificeren wat gepland is 

Rekening houden met de 
verlichting  

JA – daginstallatie maar beperkte 
verlichting  

Specificeren wat gepland is 

Gezichtspunten JA  Specificeren wat gepland is 

INFORMATIE / BEPERKINGEN VAN DE VOORGESTELDE KUNSTINSTALLATIE 

Item 
Gevraagd / voorgesteld 

door BME 
Voorgesteld / gevraagd door de 

inschrijver 

Gewicht van de installatie Maximale belasting van de plek: 30T Gewicht van het werk specificeren 

Locatie van de installatie  Verzoek om een bouwplan Een PDF-plan toevoegen 

Verankering van de 
installatie 

Zorgen voor voldoende ballast, 
aangezien verankering in de grond 
niet mogelijk is  

Geplande ballast + gewicht specificeren 

Maximale afmetingen van 
de installatie 

Maximaal 15m² op de vloer en 5 m 
hoogte MAX 

Afmetingen specificeren 

Windbelasting 

De installatie mag slechts licht door 
de wind worden beïnvloed en 
dienovereenkomstig worden 
verzwaard 

Specificeren hoe er rekening mee is gehouden 

Noodweer  
Autonoom OF onderhoud plannen 
met de inschrijver 

Specificeren hoe er rekening mee is gehouden 

Gebruikte materialen 
JA - voorkeur voor 
duurzame/ecologische/recycleerbare 
materialen  

Specificeren wat gepland is 
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Autonomie van de 
installatie 

Er moet een antivandalisme- en 
antiklimsysteem komen  

Specificeren hoe er rekening mee is gehouden 

Onderhoud van de 
installatie  

Als de installatie niet autonoom is en 
in geval van achteruitgang  

Specificeren hoe er rekening mee is gehouden 

Transport van de installatie Te verstrekken door de inschrijver Specificeren hoe er rekening mee is gehouden 

Montage van de installatie Te verstrekken door de inschrijver Specificeren hoe er rekening mee is gehouden 

Nadar tijdens de montage  Op verzoek verstrekt door BME  Specificeren indien ja/neen en oppervlakte  

Demontage van de 
installatie 

Te verstrekken door de inschrijver Specificeren hoe er rekening mee is gehouden 

Belemmering  

De installatie mag niet op of voor 
nooduitgangen, gas-, water-, 
elektriciteit-, ventilatieaansluitingen, 
enz. worden geplaatst. 

Specificeren hoe er rekening mee is gehouden 

Schoonmaak van het 
terrein na de demontage 

JA – Verstrekt door BME – 
Bescherming van de 
montage/demontage verstrekt door 
de inschrijver  

Specificeren wat gepland is 

Huur van werkmaterieel  
Te verstrekken door de inschrijver - 
Gelieve de prijs van dit item op te 
geven  

Wat en hoeveelheden specificeren 

Verzoek om een 
parkeerverbod 

Op verzoek verzorgd door BME Het verzoek toelichten 

 

 
 
 



 

 
Checklist beperkingen & behoeften 

KAVEL 3 – ZWARTE TOREN  

INFORMATIE / BEPERKINGEN VAN DE LOCATIE 

Item 
Gevraagd / voorgesteld 

door BME 
Voorgesteld / gevraagd door de 

inschrijver 
Oppervlakte 

Nuttige oppervlakte  Maximaal 150 m²  Oppervlakte specificeren 

Elektriciteit 

Ingang 230/400V 63A Specificeren indien nodig en vermogen 

Toegang 

Bestelwagen Mogelijk Specificeren indien ja 

Vrachtwagen  

 
Mogelijk Specificeren indien ja 

Morfologie 

Rekening houden met de 
helling 

 N.v.t. Specificeren indien ja en hoe 

Rekening houden met de 
vloerverankering 

 JA - onmogelijk - voor ballast zorgen  Specificeren wat gepland is 

Rekening houden met de 
maximale belasting 

 JA - MAX 30T (tbc) Specificeren wat gepland is 

Rekening houden met de 
wind  

 JA – Matig tot in hoge mate  Specificeren wat gepland is 

Rekening houden met de 
mobiliteit 

 JA - Grote voetgangersstroom / 
samenscholing / kraak  

Specificeren wat gepland is 

Rekening houden met 
toegang brandweer  

 JA - Laat 4,5 m vrij tussen de 
installatie en de gevels van het hotel  

Specificeren wat gepland is 



 

 
Checklist beperkingen & behoeften 

Rekening houden met 
vandalisme  

JA Specificeren wat gepland is 

Rekening houden met 
noodweer  

JA - regen/wind… Specificeren wat gepland is 

Rekening houden met de 
verlichting  

JA – daginstallatie maar licht rond het 
plein en op de zwarte toren  

Specificeren wat gepland is 

Gezichtspunten 
JA – Opletten voor gebladerte van de 
bomen  

Specificeren wat gepland is 

INFORMATIE / BEPERKINGEN VAN DE VOORGESTELDE KUNSTINSTALLATIE 

Item 
Gevraagd / voorgesteld 

door BME 
Voorgesteld / gevraagd door de 

inschrijver 

Gewicht van de installatie Maximale belasting van de plek: 30T Gewicht van het werk specificeren 

Locatie van de installatie Verzoek om een bouwplan Een PDF-plan toevoegen 

Verankering van de 
installatie 

Zorgen voor voldoende ballast, 
aangezien verankering in de grond 
niet mogelijk is 

Geplande ballast + gewicht specificeren 

Maximale afmetingen van 
de installatie 

Maximaal 150 m² op de grond en 5 
m hoogte MAX 

Afmetingen specificeren 

Windbelasting 

De installatie mag slechts licht door 
de wind worden beïnvloed en 
dienovereenkomstig worden 
verzwaard 

Specificeren hoe er rekening mee is gehouden 

Noodweer  
Autonoom OF onderhoud plannen 
met de inschrijver 

Specificeren hoe er rekening mee is gehouden 

Gebruikte materialen 
JA - Voorkeur voor 
duurzame/ecologische/recycleerbare 
materialen  

Specificeren wat gepland is 



 

 
Checklist beperkingen & behoeften 

Autonomie van de 
installatie 

Er moet een antivandalisme- en 
antiklimsysteem komen   

Specificeren hoe er rekening mee is gehouden 

Onderhoud van de 
installatie  

Als de installatie niet autonoom is en 
in geval van achteruitgang  

Specificeren hoe er rekening mee is gehouden 

Transport van de installatie Te verstrekken door de inschrijver Specificeren hoe er rekening mee is gehouden 

Montage van de installatie Te verstrekken door de inschrijver Specificeren hoe er rekening mee is gehouden 

Nadar tijdens de montage  Op verzoek verzorgd door BME  Specificeren indien ja/neen en oppervlakte 

Demontage van de 
installatie 

Te verstrekken door de inschrijver Specificeren hoe er rekening mee is gehouden 

Belemmering  

De installatie mag niet op of voor 
nooduitgangen, gas-, water-, 
elektriciteit-, ventilatieaansluitingen, 
enz. worden geplaatst.  

Specificeren hoe er rekening mee is gehouden 

Schoonmaak van het 
terrein na demontage 

JA – Verstrekt door BME – 
Bescherming van de 
montage/demontage verstrekt door 
de inschrijver  

Specificeren wat gepland is 

Huur van werkmaterieel  
Te verstrekken door de inschrijver - 
Gelieve de prijs van dit item op te 
geven  

Wat en hoeveelheden specificeren 

Verzoek om een 
parkeerverbod 

Op verzoek verzorgd door BME Het verzoek toelichten 

 

 
 
 



 

 
Checklist beperkingen & behoeften 

 

KAVEL 4 - STEENSTRAAT  
INFORMATIE / BEPERKINGEN VAN DE LOCATIE 

Item 
Gevraagd / voorgesteld 

door BME 
Voorgesteld / gevraagd door de 

inschrijver 
Oppervlakte 

Nuttige oppervlakte  Maximaal 225,9 m  Oppervlakte specificeren 

Elektriciteit 

Ingang 16A CEE MONO Specificeren indien nodig en vermogen 

Toegang 

Bestelwagen Mogelijk Specificeren indien ja 

Vrachtwagen  Mogelijk Specificeren indien ja 

Morfologie 

Rekening houden met de 
helling 

 N.v.t. Specificeren indien ja en hoe 

Rekening houden met de 
kabelbevestiging 

 JA – bevestiging om de 50 cm – 
karabijnhaken.  

Specificeren wat gepland is 

Rekening houden met de 
maximale belasting van de 
kabel 

25 kg verdeeld over de kabel  Specificeren wat gepland is 

Rekening houden met de 
wind  

 JA - in hoge mate Specificeren wat gepland is 

Rekening houden met de 
mobiliteit 

 JA – voetgangersstraat  Specificeren wat gepland is 

Rekening houden met 
toegang brandweer  

 JA - zorg voor 4,5 m vrije ruimte 
onder de installatie   

Specificeren wat gepland is 



 

 
Checklist beperkingen & behoeften 

Rekening houden met 
vandalisme  

 NEEN Specificeren wat gepland is 

Rekening houden met 
noodweer  

JA  Specificeren wat gepland is 

Rekening houden met de 
verlichting  

JA - Daginstallatie maar verlichting op 
gevels 

Specificeren wat gepland is 

Gezichtspunten 
JA – uitzicht op de puntgevel van het 
Stadhuis  

Specificeren wat gepland is 

INFORMATIE / BEPERKINGEN VAN DE VOORGESTELDE KUNSTINSTALLATIE 

Item 
Gevraagd / voorgesteld 

door BME 
Voorgesteld / gevraagd door de 

inschrijver 

Gewicht van de installatie 25 kg verdeeld over de kabels  Gewicht van het werk specificeren 

Locatie van de installatie Verzoek om een bouwplan Een PDF-plan toevoegen 

Verankering van de 
installatie 

JA – in overeenstemming met de 
voorschriften van bijlage E)  

Specificeren wat gepland is + gewicht 

Maximale afmetingen van 
de installatie 

Maximaal 8 m – in overeenstemming 
met de voorschriften van bijlage E) 

Afmetingen specificeren 

Verlichting (als optie) 
Led verdient de voorkeur omwille 
van energieverbruik 

Specificeren wat gepland is 

Windbelasting 

De installatie mag slechts licht door 
de wind worden beïnvloed - in 
overeenstemming met de 
voorschriften van bijlage E) 

Specificeren hoe er rekening mee is gehouden 

Noodweer  Autonoom Specificeren hoe er rekening mee is gehouden 



 

 
Checklist beperkingen & behoeften 

Gebruikte materialen 
JA - Voorkeur voor 
duurzame/ecologische/recycleerbare 
materialen  

Specificeren wat gepland is 

Autonomie van de 
installatie 

JA - in overeenstemming met de 
voorschriften van bijlage E) 

Specificeren hoe er rekening mee is gehouden 

Transport van de installatie Te verstrekken door de inschrijver Specificeren hoe er rekening mee is gehouden 

Montage van de installatie 

Te verstrekken door BME voor de 
verankering en door de inschrijver 
voor de 
voormontage/assemblage  

Specificeren hoe er rekening mee is gehouden 

Demontage van de 
installatie 

Te verstrekken door BME voor het 
losmaken en door de inschrijver voor 
de demontage/ontmanteling 
  

Specificeren hoe er rekening mee is gehouden 

Herstel van het terrein  
JA – verzorgd door BME – 
bescherming montage/demontage 
verzorgd door de inschrijver  

Specificeren wat gepland is 

Huur van werkmaterieel 
(hoogwerker) 

Verzorgd door BME als onderdeel 
van montage en demontage  

Wat en hoeveelheden specificeren 

Verzoek om een 
parkeerverbod 

Op verzoek verzorgd door BME Het verzoek toelichten 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
Checklist beperkingen & behoeften 

KAVEL 5 - EUROPAKRUISPUNT 
INFORMATIE / BEPERKINGEN VAN DE LOCATIE 

Item 
Gevraagd / voorgesteld 

door BME 
Voorgesteld / gevraagd door de 

inschrijver 
Oppervlakte 

Nuttige oppervlakte  Maximaal 150 m²  Oppervlakte specificeren 

Elektriciteit 

Ingang 
Maximaal drie 220 Max 63A = 12 
circuits 16A 

Specificeren indien nodig en vermogen 

Toegang 

Bestelwagen Mogelijk Specificeren indien ja 

Vrachtwagen  

Plannen om betonblokken te 
verplaatsen met speciale uitrusting + 
max. belasting van 30T + contact met 
de MIVB en de Politie voor het 
verkeer. 

Specificeren indien ja, hoe de blokken zullen worden 
verplaatst en de voertuigbelasting  

Morfologie 

Rekening houden met de 
helling 

 JA - info: 2,35% Specificeren indien ja en hoe 

Rekening houden met de 
vloerverankering 

 JA - Onmogelijk – voor ballast zorgen Specificeren wat gepland is 

Rekening houden met de 
maximale belasting 

 JA - MAX 30T (tbc) Specificeren wat gepland is 

Rekening houden met de 
wind  

 JA – matig tot in hoge mate  Specificeren wat gepland is 

Rekening houden met de 
mobiliteit 

 JA – Grote voetgangersstroom 
(station NMBS & MIVB) 

Specificeren wat gepland is 

Rekening houden met 
toegang brandweer 

 JA – 4,5 m vrijhouden tussen de 
installatie en de gevels  

Specificeren wat gepland is 
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Rekening houden met 
vandalisme  

 JA Specificeren wat gepland is 

Rekening houden mets 
noodweer  

JA - regen/wind… Specificeren wat gepland is 

Rekening houden met de 
verlichting 

JA – daginstallatie maar beperkte 
verlichting  

Specificeren wat gepland is 

INFORMATIE / BEPERKINGEN VAN DE VOORGESTELDE KUNSTINSTALLATIE 

Item 
Gevraagd / voorgesteld 

door BME 
Voorgesteld / gevraagd door de 

inschrijver 

Gewicht van de installatie Maximale belasting van de plek: 30T Gewicht van het werk specificeren 

Locatie van de installatie Verzoek om een bouwplan Een PDF-plan toevoegen 

Verankering van de 
installatie 

Zorgen voor voldoende ballast, 
aangezien verankering in de grond 
niet mogelijk is 

Geplande ballast + gewicht specificeren 

Maximale afmetingen van 
de installatie 

Maximaal 150 m² op de grond en 5m 
hoogte MAX 

Afmetingen specificeren 

Windbelasting 

De installatie mag slechts licht door 
de wind worden beïnvloed en moet 
dienovereenkomstig worden 
verzwaard 

Specificeren hoe er rekening mee is gehouden 

Noodweer  
Autonoom OF onderhoud plannen 
met de inschrijver  

Specificeren hoe er rekening mee is gehouden 

Gebruikte materialen 
JA - Voorkeur voor 
duurzame/ecologische/recycleerbare 
materialen  

Specificeren wat gepland is 

Autonomie van de 
installatie 

Er moet een antivandalisme- en 
antiklimsysteem komen  

Specificeren hoe er rekening mee is gehouden 
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Onderhoud van de 
installatie  

Als de installatie niet autonoom is en 
in geval van achteruitgang  

Specificeren hoe er rekening mee is gehouden 

Transport van de installatie Te verstrekken door de inschrijver Specificeren hoe er rekening mee is gehouden 

Montage van de installatie Te verstrekken door de inschrijver Specificeren hoe er rekening mee is gehouden 

Nadar tijdens de montage Op verzoek verzorgd door BME  Specificeren indien ja/neen en m2  

Demontage van de 
installatie 

Te verstrekken door de inschrijver Specificeren hoe er rekening mee is gehouden 

Belemmering  

De installatie mag niet op of voor 
nooduitgangen, gas-, water-, 
elektriciteit-, ventilatieaansluitingen, 
enz. worden geplaatst.  

Specificeren hoe er rekening mee is gehouden 

Schoonmaak van het 
terrein na de demontage 

JA – Verstrekt door BME – 
Bescherming van de 
montage/demontage verstrekt door 
de inschrijver  

Specificeren wat gepland is 

Huur van werkmaterieel  
Te verstrekken door de inschrijver - 
Gelieve de prijs van dit item op te 
geven  

Wat en hoeveelheden specificeren 

Verzoek om een 
parkeerverbod 

Op verzoek verzorgd door BME Het verzoek toelichten 

 
 

 
 
 


