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1 INLEIDING 

Deze RFP vervangt alle voorgaande versies. 

VIL is door de Vlaamse overheid erkend als Speerpuntcluster Logistiek. 

De doelstelling van VIL is het creëren van economische en maatschappelijke meerwaarde voor 
de bedrijven, waarbij innovatie een middel is om deze doelstelling te bereiken. 

VIL vertegenwoordigt meer dan 600 bedrijven en werkt samen met vooraanstaande 
strategische partners en een netwerk aan contacten in binnen- en buitenland. 

In het kader van zijn doelstelling richt VIL thans Log!Ville op, een state-of-the-art logistiek demo- 
en innovatiecentrum van VIL dat in maart/april 2021 zijn deuren opent op het Wetenschapspark 
in Boom (Niel). 

 

 

Log!Ville bestrijkt meer dan 2500m², focust logistiek in al zijn facetten en bestaat uit: 

op het gelijkvloers : 

 een digitale belevingsruimte,  

 een fysieke demonstratieruimte,  

 een mezzanine als co-creatiezone 

op de eerste verdieping: kantoor- en vergader/event faciliteiten 
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2 CONTEXT EN SCOPE 

De inrichting van standen in de fysieke demonstratieruimte met als doel bedrijven de 
mogelijkheid te geven innovatieve toepassingen te tonen, maakt het onderwerp uit van deze 
“Request for Proposal”.  

Er wordt een onderscheid gemaakt tussen standen voor: 

 KMO’s en grote bedrijven:  Type 1 

 Startup/Scale-up bedrijven:  Type 2 

 VIL als kenniscentrum:  Type 3 

 

3 ALGEMENE VEREISTEN 

VIL wenst de realisatie van de verder beschreven eisen toe te wijzen aan een firma die 
aantoonbare ervaring heeft met het creatief inrichten van demonstratieruimtes met volgende 
focus: 

 Inrichting van de ruimte in lijn van de hoofddoelstelling van Log!Ville, namelijk het 
demonstreren van innovatieve logistieke technologieën van bedrijven zonder 
aanwezigheid van deze bedrijven zelf tijdens de demonstraties; 

 Focus ligt op comfort en ergonomie in een hedendaagse functionele uitvoering, gericht 
op een begeleide toer van telkens max 20 personen; 

 Voorstellen dienen aan te sluiten bij de uitstraling van het gebouw (zie foto’s bijlage); 

 Voorstellen dienen aan te sluiten bij de afwerking van de betrokken ruimte (zie foto’s 
bijlage); 

 De Look & Feel tussen de 3 types moet samenhangend/homogeen zijn en mag zeker 
geen schreeuwerig beurskarakter hebben.  Minimalistisch in de mate van het mogelijke 

 Het geheel moet kwalitatief hoogstaand zijn zowel in concept als in gebruikte materialen 

 Toegang tot het gebouw (zie foto’s bijlage) 

3.1 Specifieke eisen 

3.1.1 Type 1: de Innovation Booth (IB) 

De IB’s zijn stands die per stand aan 1 deelnemend bedrijf casco ter beschikking worden 
gesteld voor een periode van 6 maanden. 2x per jaar op een vast tijdstip worden de IB’s 
herverdeeld onder de op dat moment deelnemende bedrijven (met voorrang aan die bedrijven 
die wensen te verlengen). 

Bij het concept moet met volgende eisen rekening gehouden worden: 
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Aanpassingen aan of vervangingen van de achter- en/of zijwanden na telkens een periode van 
6 maanden kunnen nodig zijn en moeten als dusdanig in het concept opgenomen worden. 
Prijs hiervoor apart aan te bieden. 

Voor de verdere inrichting van het casco geheel zal de aanbieder als “preferred partner” 
voorgesteld worden aan de deelnemende bedrijven. Het deelnemend bedrijf is vrij om de 
verdere inrichting zelf of door een andere partij te laten uitvoeren na goedkeuring van de 
opdrachtgever. 

Bedrijven die aansluiting hebben met de Demo Square kunnen materiaal inzetten op deze 
Demo Square, maar ook de mogelijkheid hebben om dit materiaal in hun booth te zetten. 

De inplanting van de IB’s is als volgt: 

 

  

topic basis info Opties
grondoppervlak 4x4m (diepte x breedte)= 16m² 10 units
grondoppervlak 4x2m (diepte x breedte)= 8m² 4 units samen te voegen tot van 16m²

hoogte in verhouding met totale hoogte hal totale beschikbare hoogte 8m (vloer tot aan 
kabelgoten)

structuur stevig framework indien gesloten frame (bvb met verticale en 
horizontale zuilen): zoveel mogelijk 
weggewerkt ifv Look & Feel

structuur bovenkant volledig open
structuur geen vloer, tenzij onmogelijk zonder rekening houden met vloerspecificaties hal 

indien verankering structuur
wanden zij- achterwanden ifv plan geschikt voor o.a. ophanging digitale 

schermen
wanden achterwand die uitgeeft op demo ruimte voldoende zichtbaarheid demo ruimte 

voorzien
digitaal digitaal logo vooraan geïntegreerd logo (zuil) LCD scherm ipv zuil

nutsvoorziening ligt in kabelgoot (220V, 400V, data) plafond aansluiting voorzien apart aanbieden
nutsvoorziening kast met standaard aansluitingen ( 220V, 400V, 

data)
flexibel achteraan te plaatsen apart aanbieden

posities zie plan
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Waarbij: 

 De oranje vlakken de vaste individuele booths van 16m² zijn 

 De donkerblauwe vlakken de vaste individuele booths van 8m² zijn 

 De lichtblauwe vlakken de ‘verplaatsbare’ booths van 8m² zijn zodat zij: 
o ofwel ‘individueel’ gebruikt kunnen worden,  
o ofwel samen een vaste individuele booths van 16m² (oranje) kunnen worden 

 De zwarte doorlopende lijn: zij- en achterwand zijn 

 De zwarte onderbroken lijn: open is (dus geen wand voorzien is) 

 De ‘Innovation Boulevard’ de vrije loopruimte is rond de booths met een minimale 
breedte van 2.5m tussen de booths en de betonnen gevelkolommen. 

 De zijwanden ook tegelijk dienst doen als akoestische scheiding langs deze ‘Innovation 
Boulevard’ 

 (De groene vlakjes de nooduitgangen aanduiden. (3 stuks)) 

 

De offerte moet volgende delen apart behandelen: 

 Het produceren van 10 booths van 16m² 

 Het produceren van 4 booths van 8m² 

 De meerprijs om 2 booths van 8m² verplaatsbaar en koppelbaar te maken met de 2 
vaste booths van 8m² 

 Het leveren en ter plaatse monteren van alle booths (indicatie per booth) 

 Het digitale logo van de innovation partners (14x) 

 De opties voor de voorzieningen en aansluiting van de nutsvoorzieningen 
 

3.1.2 Type 2: de Startup Avenue (SA) 

De SA is een stand/eiland die aan max 8 deelnemende bedrijven ter beschikking wordt gesteld 
voor een periode van 6 maanden. 2x per jaar op een vast tijdstip wordt de SA herverdeeld 
onder de op dat moment deelnemende bedrijven (met voorrang aan die bedrijven die wensen te 
verlengen). 

De inrichting van de SA heeft een permanent karakter. 

Bij het concept moet met volgende eisen rekening gehouden worden: 

 

 

  

topic basis info Opties
grondoppervlak richtwaarde: 3x16m (diepte x breedte) = 48 m² wordt bepaald door positie
grondoppervlak richtwaarde 6m² per startup

structuur open landscape 1 lage zijwand per startup
structuur digitaal logo vooraan geïntegreerd logo (zuil) LCD scherm ipv zuil

vloer verhoogd
nutsvoorziening vloerpotten  (220V, data)
nutsvoorziening aansluiten op bestaand net ligt langs muur

vloer slijtvast oppervlak
positie zie plan rekening houdend met aanwezige 

brandweerhaspel tegen de muur
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De inplanting van de SA is als volgt: 

 

Waarbij: 

 Het oranje vlak de richtoppervlakte is  

 Het groene vlakje links ervan de nooduitgang aanduidt 

 De minimum vrije doorgang naar de vluchtdeur gegarandeerd moet zijn 

 De StartUp Boulevard visueel het verlengde is van de Innovation Boulevard en moet 
doorlopen tot aan de linker gevelzijde 

 De verhoogde vloer tov de inkomdeur niet voorbij de onderkant van het glas mag 
komen (zie bijlage  

 De nutsvoorzieningen langs de wand bereikbaar en gevrijwaard moeten blijven 

 

De offerte moet volgende delen apart behandelen: 

 Het produceren van de verhoogde vloer 

 Het leveren en ter plaatse monteren van de verhoogde vloer inclusief 4 vloerpotten met 
aansluitmogelijkheden 220V en data voor telkens 2 bedrijven 

 De aansluiting van de nutsvoorzieningen 

 Het digitale logo (8x) 
 

 

  



8 

 

3.1.3 Type 3: de VIL Plaza (VP) 

De VP is een stand die aan VIL voorbehouden is. 

De VP heeft een permanent karakter. 

Bij het concept moet met volgende eisen rekening gehouden worden: 

 

De inplanting van de VP is als volgt: 

 

Waarbij: 

 Het oranje vlak de richtoppervlakte is  

 Tov de inkomdeur mag de vloer niet voorbij de onderkant van het glas komen 

 De nutsvoorzieningen langs de wand moeten bereikbaar en vrij blijven 
Een deel onder de gaanderij van de traphal mag komen 

 Het principe van ‘cozy corner’ als volgt moet geïnterpreteerd worden: 
o Ontvangstruimte  
o Mix van bvb. zetels, salontafels, hoge tafels en stoelen 
o Meubilair Coffee corner (enkel drank, geen snacks) 

 

topic basis info Opties
grondoppervlak richtwaarde: 3x8m (diepte x breedte) = 24m² wordt bepaald door positie

structuur open landscape cozy corner
structuur logo achteraan backdrop

vloer verhoogd
nutsvoorziening vloerpotten  (220V, data) minimum 2
nutsvoorziening aansluiten op bestaand net ligt langs muur

vloer slijtvast oppervlak
positie zie plan rekening houdend met aanwezige 

brandweerhaspel en kraantje met stortbak 
tegen de muur
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De offerte moet volgende delen apart behandelen: 

 Het produceren van de verhoogde vloer 

 Het ter plaatse monteren van de verhoogde vloer inclusief 1 vloerpot met 
aansluitmogelijkheden 220V en data voor de Coffee Corner 

 De aansluiting van de nutsvoorzieningen, incl aanvoer water en afvoer naar riolering 
voor de Coffee Corner 

 VIL logo achteraan (digitaal als optie), afmetingen rekening houdend met behoud van 
zichtbaarheid achterwand. 
 

 

4 INDIENEN VAN DE OFFERTE 

De Opdrachtgever van deze vraag naar het uitvoeren van hierboven beschreven opdracht is  
VIL vzw, gevestigd te Koninklijkelaan 76, 2600 Berchem. (BE 0480.185.038) 

De RFP wordt uitgestuurd aan minimaal 3 partijen en wordt tevens gepubliceerd op de website 
van VIL: https://www.vil.be.  

 

Log!Ville wordt gerealiseerd met de steun van EFRO (Europees Fonds voor Regionale 
Ontwikkeling) en VLAIO (Vlaams Agentschap Innoveren & Ondernemen) – EFRO nummer 
1231 -> steeds te vermelden in alle documenten. 

4.1 Planning en timing 

Opening voor het publiek wordt gepland september 2021. 

Volgende timing voor de inrichting wordt vooropgesteld en dient op strikte wijze te worden 
geïnterpreteerd door de aanbieders, doch kunnen zij geen enkel recht tot (schade-)vergoeding 
eisen indien VIL van deze timing zou afwijken:   

• Bevestiging ontvangst van de RFP:  uiterlijk 15 februari 2021 
• Indienen offerte:   uiterlijk 15 april 2021 
• Presentatie offerte (*):   29 of 30 april 2021 
• Streefdatum plaatsen bestelling: 01 juni 2021 
• Realisatie van de inrichting:  vanaf 02 augustus tem. 15 augustus 2021  
 

Offertes dienen digitaal te worden verstuurd naar volgend e-mailadres: 

 Dirk Jocquet (dirk.jocquet@vil.be) projectleider Log!Ville – EFRO 1231 
 

(*) na de presentatie en ontvangen feedback is er nog een mogelijkheid tot het indienen van 
een BAFO, rekening houdend met de besteldatum. 
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4.2 Inhoud offerte 

De Aanbieder bezorgt een offerte die een duidelijke visie brengt op deze opdracht voor het 
project “inrichting fysieke demonstratieruimte – innovatie stands” en bevat daarnaast minstens: 

 Korte beschrijving van de firma; 

 Beschrijving van de voorgestelde oplossing, zowel functioneel als technisch; 

 Professionele intekening van de voorgestelde oplossingen en producten; 

 Technische fiches van alle aangeboden producten; 

 Voorstel van de projectaanpak; 

 Een gedetailleerd projectplan per projectstap; 

 Beschrijving van de benodigde ondersteuning van VIL en/of derden tijdens de realisatie; 

 Prijsopgave met overzicht per type (1, 2, 3) en onderdeel; (zie beschrijving inhoud 
offerte bij elk type) 

 Prijsopgave opties apart te vermelden; 

 Referenties met visuele ondersteuning die relevante expertise bevatten niet ouder dan 
3 jaar. 

 EFRO nummer 1231 -> steeds te vermelding in alle documenten. 

4.3 Beoordelingscriteria 

De ingediende offertes zullen worden beoordeeld op basis van de hieronder vermelde criteria: 

Aansluiting bij de vermelde eisen van kwaliteit en uitstraling 25% 

Uitvoering en resultaat van minstens 3 vergelijkbare projecten (relevante 
referenties) 

15% 

Presentatie van de offerte en mate van (visuele) voorstelling (plannen, 
schetsen, foto’s 3D, …) 

25% 

Prijs en respecteren opgegeven timings 35% 

 

4.4 Betalingen 

Betalingen voor geleverde prestaties geschieden volgens volgend schema: 

 Bij start project: 40% 

 Na oplevering en installatie: 60% 

4.5 Vertrouwelijkheid van gegevens 

De aanbieder verbindt zich ertoe de informatie die door VIL ter beschikking gesteld wordt door 
middel van deze RFP vertrouwelijk te behandelen. 

Dit geldt eveneens voor alle andere informatie die VIL mondeling, schriftelijk of elektronisch 
kenbaar maakt aan de externe partij, gerelateerd aan deze RFP of het Log!Ville project in het 
algemeen. 

Onder vertrouwelijke informatie/vertrouwelijke gegevens valt niet: 
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 Informatie die op het ogenblik van de bekendmaking deel uitmaakt van de openbaarheid. 
 Informatie waarvan door de externe expert aangetoond kan worden dat ze reeds bekend 

was voor het doornemen van deze RFP. 
 Informatie die rechtmatig ontvangen is van derden die gerechtigd zijn deze informatie vrij 

te geven. 

De aanbieder stemt ermee in om de vertrouwelijke informatie die hem bekendgemaakt werd: 

 Strik vertrouwelijk te behandelen. 
 Niet te gebruiken voor andere doeleinden dan het opstellen van de offerte. 
 Niet te vermenigvuldigen. 
 Niet over te dragen aan derden en/of werknemers tenzij dit noodzakelijk is voor het 

opstellen van de offerte. Deze laatsten verbinden zich ook tot dezelfde 
geheimhoudingsplicht. 

VIL verbindt zich ertoe de informatie uit de offerte van de externe partij vertrouwelijk te 
behandelen. 

Beide partijen zullen alle redelijkerwijs noodzakelijke maatregelen nemen teneinde het 
vertrouwelijke karakter van deze informatie te waarborgen. Op vraag van de betrokken bedrijven 
is VIL indien noodzakelijk bereid om een Non Disclosure Agreement (NDA) te ondertekenen. 
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5 BIJLAGEN 

5.1 Electrische schema gelijkvloers en 1ste verdiep (aparte bijlagen in 
PDF formaat) 

 

5.2 Technische basis specificaties demonstratieruimte 

 Gepolierde polybetonvloer met een maximale belasting van 5 KN/m²  

 Verankeringen tot max 7cm diepte 

 Nutsvoorzieningen via kabelwegen tegen de dakspanten: 
o Voeding 230V 
o Voeding 400V  
o Data (6a U/FTP)  

 Verlichting LED 350 lux  

 Branddetectie en inbraakbeveiliging via PIR detectoren en magneetcontacten op de 
nooddeuren 

 Camera bewaking  

 WiFi netwerk met interne toegang en volledige dekking 

5.3 Minimale doorgang vrijhouden inkomdeur  

 

Zowel voor de Startup Avenue als voor de VIL Plaza mag de verhoogde vloer niet dichter tegen 
de inkomdeur komen dan de hierbij aangegeven lijnen. 
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5.4 Toegang tot gebouw 
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De opening in de gevel is 4.8m onderaan, 0,9m bovenaan en 7.9m hoog. De poort rolt op tot 
boven de onderkant vast paneel. 

5.5 Relevante foto’s  

 

Let op! Deze vloer is voorzien van vloerverwarming! 
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