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1 INLEIDING 

VIL is door de Vlaamse overheid erkend als Speerpuntcluster Logistiek en wil bedrijven 
aanmoedigen en begeleiden om meer in te zetten op innovatie. 

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

Om meer kennis te valoriseren, vooral bij kmo-bedrijven, richt VIL de vzw Log!Ville op, een 
state-of-the-art logistiek demo- en innovatiecentrum dat in september 2021 zijn deuren 
opent op het Wetenschapspark in Boom (Niel). 

 

 

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

1/ op het gelijkvloers : 

 een digitale belevingsruimte,  

 een fysieke demonstratieruimte,  

 een mezzanine als co-creatiezone 

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

 

2 CONTEXT EN DOELGROEP 

Log!Ville is een open demonstratiecentrum dat primair focust op B2B (bedrijven). Tot de 
secondaire en tertiaire doelgroep behoren de werknemers van de toekomst (studenten +18) en 
buitenlandse delegaties. 

Bedoeling is om bedrijven sneller de stap naar valorisatie te laten zetten door hen mature 
innovatieve technologie te laten zien, ruiken, testen en voelen. 

 VIL wil een website die de innovatieve inzet benadrukt en meteen ook de juiste doelgroepen 
incentiveert om deel uit te maken van dit state-of-the-art centrum. Als bedrijf dat innovaties wil 
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voorstellen, als bedrijf dat meer wil leren over innovaties en/of als bedrijf dat met anderen wil 
samenkomen. 

3 DOELSTELLINGEN  

Met Log!Ville willen we drie belangrijke doelen bereiken: 

1. Een innovatiecentrum waar bedrijven hun innovatieve producten kunnen showcasen. 
2. Een belevingscentrum waar bezoekers deelnemen aan een interactieve 

ontdekkingstocht doorheen de trends in logistiek en de mogelijke impact op het eigen 
bedrijf en werkwijze. 

3. Een ontmoetingscentrum om samen te werken, klanten uit te nodigen, events te 
organiseren, … 

 

Bekijk zeker ook het introductiefilmpje dat we over Log!Ville hebben gemaakt: 
https://youtu.be/xkGVbpT4IuM  

Deze drie doelstellingen moeten op de website aan bod komen – elk met hun eigen vereisten. 
Meer bepaald: 

3.1 Innovation area – showcase & playground 

De demonstratieruimte van 2.000m² is een logistieke hub voor bedrijven die op zoek zijn naar 
de nieuwste innovaties.  

Bedrijven die een matuur product hebben, dat niet mainstream is, kunnen dit bij Log!Ville via 
een innovation booth tonen aan geïnteresseerde bedrijven.  

Die booths bestrijken een variatie aan thema’s (automatisering, digitalisering, last mile, 
logistieke dragers, …) zodat alle aspecten van de supply chain belicht worden.  
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De innovation booths onderscheiden zich van beurzen door hun voorafgaandelijke screening 
door een toelatingscommissie en bewaking van de neutraliteit door een innovatieambassadeur. 

Doelstelling 

Bedrijven die innovatieve oplossingen en producten hebben (matuur maar niet mainstream) 
overtuigen om zelf booths op te zetten en oplossingen voor te stellen of demo’s te geven.  

3.2 Digital experience – book a tour 

Maak kennis met de logistiek 2050: beleef de uitdaging van de veranderende wereld, ontdek de 
innovaties én vindt de oplossingen. Autonomous vehicles, predictive analytics, additive 
manufactoring, fuels and transmissions, … ontdek wat technologie betekent voor de logistieke 
sector van morgen. 

In onze digital experience beleeft de bezoeker een interactieve ontdekkingstocht doorheen de 
trends van morgen en kan hij/zij ontdekken welke impact deze zullen hebben op de eigen 
organisatie en werkwijze. 

De ontdekking gebeurt op een interactieve wijze: films, touch screens, VR, AR.  

Doelstelling 

Bedrijven triggeren om een rondleiding met een innovatieambassadeur te boeken om zo 
nieuwe logistieke en innovatieve oplossingen te ontdekken. Log!Ville wil de bezoeker een 
kennismoment te bezorgen op weg naar een innovatieve toekomst. 

Het resultaat moet zijn dat er daadwerkelijk een rondleiding wordt geboekt. 

3.3 Meeting center – book a room 

Vergaderingen en events op een unieke en inspirerende locatie. 

Log!Ville wil ook een inspirerende omgeving voor events en vergaderingen bieden. De state-of-
the-art zalen met verschillende capaciteit hebben alles in huis om vergaderingen en events 
naar een hoger niveau te tillen. Daglicht, een groene omgeving en de nabijheid van de nieuwste 
technologieën stimuleren de creativiteit van de deelnemers.  

De toegang is eenvoudig en er is voldoende parkeergelegenheid op de parking voor het 
gebouw. 

Er worden 5 formules aangeboden: 
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Doelstelling 

Zoveel mogelijk zalen verhuren aan bedrijven in de sector maar ook aan toeleveranciers voor 
logistiek. Van gevestigde waarden tot startups.  
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4 FUNCTIONALITEITEN WEBSITE 

4.1 Technische vereisten 

4.1.1 Hosting, support en maintenance 

Graag meegeven waar en hoe de site wordt gehost (en prijs apart vermelden in offerte). Verder 
willen we ook graag de nodige info over de manier waarop jullie support zullen leveren 
(voorzien in offerte) en hoe de updates (systeem, plug-ins, e.d.) in hun werk gaan.  

4.1.2 Veilige website 

De site moet een https-certificaat hebben, een stevige spamfilter bevatten, tegemoet komen 
aan de cookie-wetgeving en GDPR-compliant zijn.  

Bij de verschillende contact- en inschrijvingsformulieren (zie ook verder) willen we graag een 
reCaptcha – liefst op een ietwat originele manier, bv. een puzzel rond het thema logistiek en 
innovatie. 

4.1.3 Responsive design 

De website moet op verschillende browsers werken en raadpleegbaar zijn op desktop, laptop, 
tablet en smartphone.  

4.1.4 Tweetalige site 

De site wordt in twee talen aangeboden: Nederlands en Engels. We zoeken een oplossing om 
de Nederlandstalige pagina’s snel en eenvoudig ook in het Engels te publiceren.  

De taalkeuze moet op elke pagina beschikbaar zijn (via de navigatie en footer), tenzij de pagina 
(nog) niet in het Engels bestaat.  

4.1.5 Dynamische content 

De site moet meer bieden dan enkel tekst en beeld. Zonder hierin te overdrijven, moeten er een 
aantal mogelijkheden voorzien worden om extra dynamiek in de pagina’s te brengen. 
Mogelijkheden zijn o.a. banners, slideshows, pop-ups, landing pages, video, CTA’s. 

Deze dynamische content moet door VIL/Log!Ville te allen tijde gecreëerd en/of aangepast 
kunnen worden. 

4.1.6 Statische pagina’s 

De website zal een aantal statische basispagina’s hebben (zie ook verder) die de belangrijkste 
boodschap kernachtig brengen, een relevante CTA bevatten en op een slimme en 
aantrekkelijke manier doorverwijzen naar gerelateerde inhoud (bv. blog, nieuws, event). 

4.1.7 Blog / nieuws 

Hier hebben we eigenlijk verschillende soorten content: 

 Zelfgeschreven blogs 
 Testimonials van deelnemende partners en bezoekende bedrijven 
 Vermeldingen van Log!Ville in de pers 
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Hiervoor willen we een aantal templates en/of building blocks te hebben om snel en eenvoudig 
deze posts op te maken. 

De categorieën en tags moeten nog worden gedefinieerd op basis van de keyword analyse (zie 
ook verder). 

4.1.8  Pers 

We voorzien ook een pagina voor de pers, met de laatste persberichten, incl. foto’s, video, 
logo’s, presentaties, etc. die kunnen worden gedownload. Graag jullie advies of deze content 
al dan niet achter een wall moet worden geplaatst. 

4.1.9 Booking calendar & form 

Hier zijn er twee elementen die belangrijk zijn: 

4.1.9.1 Mogelijkheid tot het boeken van een zaal voor vergadering of event. 
‐ Overzicht van alle zalen met een duidelijke foto per zaal. Korte info staat er al bij: 

hoeveel max personen, aantal vierkanten meter, etc. 
‐ Elke foto per zaal is clickable: daarbij kom je op een pagina met meer info over de 

capaciteit, nog foto’s etc… 
‐ Kalender met beschikbaarheden: welke dagen, hoeveel plekken nog beschikbaar. 

Die beschikbaarheden zouden we zelf snel en eenvoudig moeten kunnen invoeren. 
‐ Button “Vraag een offerte aan” komt uit op een contactformulier (op termijn 

wordt dit een link naar het afzonderlijke boekingssysteem, waar ook de 
beschikbaarheid kan worden nagegaan). 
In te vullen velden 

o Gegevens bedrijf: naam, adres, btw-nummer 
o Contactpersoon: naam, e-mail, telefoonnummer 
o Info over het gewenste event: 

 Datum  
 Naam event 
 Uur start en einde (eventueel werken met vaste tijdsblokken) 

Totaal aantal deelnemers 
 Aantal te boeken zalen* 
 Set-up (boardroom, u-shape, classroom, theater, receptie)  
 *Indien meerdere zalen:  

 Zaal 1:  
o aantal deelnemers 
o setup (boardroom, u-shape, classroom, theater, 

receptie) 
 Zaal 2: idem… 

o Audiovisuele benodigdheden (afhankelijk van wat we in de zalen kunnen 
aanbieden) 

 Microfoon 
 Headset  
 Video-conference 
 Live streaming services 

o Catering 
 Ontvangstkoffie 
 Koffie break 
 Lunch  
 Receptie  
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o Speciale verzoeken 
o Facturatiegegevens  
o Bedrijfslogo toevoegen (uploaden) 

4.1.9.2 Tour boeken 
‐ Verschillende opties voor de tours: 

o Digital Experience Center 
o Demonstration Center 
o Combinatie van beide 

‐ In de voormiddag kunnen er twee sessies worden geboekt; idem dito voor de 
namiddag. 

‐ Bij het boeken van een meeting room zijn er ook onderlinge afhankelijkheden die mee 
in het systeem moeten worden opgenomen: 

o Pytheas + Vespucci kunnen samengevoegd worden tot 1 vergaderruimte: 
Battuta. 

o Als de Kingsley geboekt wordt (bv. event) zijn de andere ruimtes niet 
beschikbaar. 

‐ Kalender met beschikbaarheden: welke dagen, hoeveel plekken nog beschikbaar. 
Die beschikbaarheden zouden we zelf snel en eenvoudig moeten kunnen invoeren. 

Na selectie datum 

‐ Gegevens bedrijf: naam, adres, btw-nummer 
‐ Contactpersoon: naam, e-mail, telefoonnummer 
‐ Aantal te boeken personen 

Op basis van deze gegevens willen we ook een slimme manier om leads te genereren en de 
contactgegevens + GDPR consent van alle bezoekers te capteren. 

4.1.10 Agenda 

In de agenda willen we een overzicht van de verschillende events, telkens met een link naar 
meer info en een inschrijvingsformulier per event, incl. logo van de organisator(en). 

4.1.11 CTA’s & landing pages + forms 

De verschillende CTA-knoppen doorheen de site moeten telkens leiden naar een ‘eigen’ landing 
page met een form.  

Op korte termijn zoeken we een oplossing om dit snel en eenvoudig vanuit de back office te 
kunnen opvolgen (bv. mail of downloadbare CSV). Op langere termijn zouden deze gegevens 
automatisch in onze bestaande CRM-oplossing (Microsoft Dynamics) moeten kunnen worden 
gecapteerd. Die link (API/open interface) tussen beide systemen zou nu al ‘ready to implement’ 
moeten zijn. 

Voor meer technische informatie over de connectie van de boekingsdata met het 
CRM/Facturatiesysteem kan u contact opnemen met Gunther Storme (gunther.storme@vil.be). 
Gelieve in de subject line van deze mail ‘Log!Ville website – EFRO 1231’ te vermelden.  

4.1.12 Newsletter & social 

Doorheen de site moeten bezoekers ook snel en eenvoudig een opt-in kunnen geven voor de 
newsletter of Log!Ville volgen op sociale media. 

Deze sociale media-profielen bestaan momenteel nog niet, maar we zouden opteren voor 
volgende platformen: 
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 LinkedIn 

 Twitter 

 Facebook 

 YouTube 

4.1.13 Social sharing opties 

Alle inhoud van de website moet makkelijk gedeeld kunnen worden via LinkedIn, Facebook, 
Twitter en e-mail. In de backoffice moet er de mogelijkheid bestaan om zelf al de foto en 
begeleidende tekst toe te voegen die zal verschijnen als iemand de pagina deelt. 

4.1.14 Contact 

Ook graag een form voorzien om contact op te nemen, met contactgegevens, openingsuren, 
Google map en invulformulier. 

Het e-mailadres uit onderstaande screenshot is ondertussen vervangen door info@logiville.be. 

 

4.1.15 Team 

Binnen de ‘Over ons’-pagina ruimte voorzien voor de teamleden, met foto, functietitel, korte bio, 
mailadres en telefoonnummer. 
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4.1.16 Eenvoudige backoffice 

Wij willen zelf de website volledig kunnen aanvullen en aanpassen. Daarom willen we een 
eenvoudig gebruiksvriendelijk platform (onze voorkeur gaat uit naar WordPress) en een 
WYSIWYG builder (bv. Elementor).  

Graag ook de nodige templates of building blocks voorzien voor de verschillende soorten 
content op de verschillende pagina’s: 

 Blog 

 Contact- of inschrijvingsformulier 

 Partners 

 Events 

 Team 

 … 

4.2 Design 

 

4.2.1 Look & feel 

We willen een moderne, frisse en dynamische look voor de website van Log!Ville. De site 
moet aansluiten bij de bestaande site van VIL (https://vil.be/) qua kleuren, maar mag een stuk 
meer ‘hedendaags’ worden vormgegeven. Het innovatieve karakter en de beleving vormen de 
crux van Log!Ville en dat moet dan ook vertaald worden in de look en feel van de website. 

4.2.2 Kleuren  

Hieronder vindt u de basiskleuren terug die we gebruiken voor VIL en die ook in de website van 
Log!Ville moeten terugkomen. Om de site een hedendaags(er) karakter te geven, mogen jullie 
eventueel wel nog extra steunkleuren toevoegen en gebruiken. 
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4.2.3 Lettertype 

Het (offline) lettertype bij VIL is Helvetica, maar ook hier kunnen jullie bv. voor de headers 
kiezen voor een alternatief lettertype als dit de pagina’s aantrekkelijker kan maken. 

 

4.2.4 Logo’s 

Er zijn drie soorten logo’s die we op de site zullen gebruiken: 

4.2.4.1 Logo Log!Ville (= home) 

 

 

4.2.4.2 Logo’s project 
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4.2.4.3 Logo’s partners 
De partners worden in vijf categorieën onderverdeeld: 

 Foundation partner 

 Collaboration partner 

 Innovation partner 

 Start2Scale partner 

 Supporting partners 

Voor elke partner willen we het logo, een korte infofiche en een link naar website van de 
partner. Ook hier willen we zelf snel en eenvoudig partners kunnen verwijderen of toevoegen, 
want dit wordt een dynamisch onderdeel op de site. 
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4.3 Contentvereisten 

 

4.3.1 Copy 

De copy schrijven we zelf, maar om de tekst aangenaam leesbaar te maken op scherm, hebben 
we een aantal stijlen nodig: 

 Verschillende headers (H1 tot en met H6) 

 Body copy, met bold, underline en italic 

 Een intro die onderscheidend is van de body copy (bv. grootte, kleur, plaatsing) 

 Opsommingslijsten (bulleted en numbered lists) 

 Quotes die opvallen, met de naam van de persoon, het logo van het bedrijf (met link) en 
mogelijkheid om een foto van de persoon in te voegen (dat beeld zal immers mogelijk 
niet altijd beschikbaar zijn). 

4.3.2 Beeld 

Beeld speelt een belangrijke rol in de aantrekkingskracht van de website en de aangeboden 
diensten en moet dan ook voldoende ruimte krijgen. 

We zoeken een creatieve oplossing om zowel foto’s als illustraties, infografieken, 360° views en 
video te integreren. Graag ook hiervoor een prijsindicatie in de offerte voor de realisatie van 
deze verschillende mogelijkheden qua beeld. 

4.3.3 Video 

Hier willen we een aantrekkelijke en eenvoudige manier om video’s te kunnen embedden op 
verschillende pagina’s. 

4.4 SEO optimalisatie 

We willen graag een keyword analyse voor de website zodat we de copy en beelden SEO-proof 
kunnen maken en een hoge SERP behalen. 

Ook een voorstel voor de categorieën en tags in o.a. de blog en de events zijn meer dan 
welkom. 

We zoeken daarnaast ook nog een eenvoudige manier om zowel de pagina’s als de beelden en 
andere formats SEO-proof te maken (bv. met Yoast). 
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5 UX DESIGN & INFORMATIEARCHITECTUUR 

5.1 Topnavigatie 

De navigatie moet eenvoudig en duidelijk zijn en meteen de drie troeven van Log!Ville tonen. 
Daarnaast ook snel toegang tot de blog en de agenda en meer informatie over Log!Ville zelf. 

In tweede instantie komen dan andere relevante elementen, die de topnavigatie echter niet 
mogen verzwaren, zoals:  

 Contact 

 Boek een toer (zie ook eerder) 

 Boek een zaal (zie ook eerder) 

 Volg ons 

 Zoek 

Onderstaand beeld geeft een indicatie van wat we voor ogen hebben. Deze opbouw mag 
vanzelfsprekend nog aangepast worden en ook de namen van de verschillende onderdelen 
mogen nog duidelijker en aantrekkelijker worden gemaakt. 

 

5.2 Homepage 

 Korte intro over Log!Ville  

 De drie USP’s (democentrum, belevingscentrum, ontmoetingscentrum) duidelijk in de 
verf zetten. 

 Call-to-action (bv. newsletter opt-in, contact opnemen, …) 

5.3 Demonstreren 

 Deze pagina kunnen we heel visueel invullen. Denk aan grote foto’s, video, 360° of een 
andere manier om het innovatiecentrum tot leven te brengen. 

 Dubbele call-to-action:  
o Wil jij ook met jouw bedrijf in het innovatiecentrum komen te staan? 
o Wil je graag op bezoek komen? 

5.4 Beleven 

 Beschrijving van de ‘digital experience’ en wat je als deelnemer meeneemt qua kennis, 
inzicht en inspiratie voor jouw bedrijf na de rondleiding 

 Overzicht van de deelnemende bedrijven en hetgeen ze showcasen (incl. logo en link) 

 Call-to-action: boek een rondleiding 
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5.5 Ontmoeten 

 Log!Ville wordt hét ontmoetingscentrum voor de logistics community. Het wordt een 
open centrum – centraal gelegen, knap ingericht en met voldoende parkeerplaats en 
faciliteiten: 

o Vergaderingen 
o Events 
o Co-creatie 
o Flex plekken 
o … 

 Aantrekkelijke beelden van de verschillende zalen, incl. ‘Boek nu’-knop en overzicht 
beschikbaarheid 

 Call-to-action: boek een zaal 

5.6 Nieuws 

 Aantrekkelijk overzicht van de verschillende soorten 
blogposts.met de mogelijkheid om sommige posts extra in de 
kijker te plaatsen 

 Bij elke blogpost (zie ook voorbeeld hiernaast) 
o Mogelijkheid om te zoeken binnen categorieën en tags 
o Link naar andere recente posts 

 

 

 

 

 

 

 

 Onderaan elke blogpost (zie ook voorbeeld hiernaast) 
o Call-to-action 
o Sharingmogelijkheden bij de posts 
o Link naar gerelateerde of recente posts 
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5.7 Kalender 

 Overzicht van alle events in een maand- en jaarkalender 

 Ruimte om de komende of meest interessante events in de kijker te zetten (3 tot 4 
events) 

 Bij elk event: 
o Korte beschrijving 
o Datum & uur 
o Prijs 
o Info (logo en link) over organisator(en) 
o Inschrijvingsformulier 
o Mogelijkheid om event meteen in de eigen agenda te boeken 

5.8 Over Log!Ville 

 Beschrijving van Log!Ville 

 Voorstelling van het team 

 Voorstelling partners 

 Op termijn: testimonials van bedrijven (deelnemers en/of bezoekers) 
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6 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.  

6.1 Planning en timing 

Opening voor het publiek wordt gepland in 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 7 april 2021 
• Indienen offerte:   uiterlijk 19 april 2021 
• Presentatie offerte:   22 en 23 april 2021 
• Start project (*):    26 april 2021 
• Oplevering website:   31 mei 2021 
(*) We willen ook graag een retroplanning met de verschillende fasen in de planning, met 
mogelijkheid tot het geven van feedback. 

Workflow 

Wegens de korte deadline lijkt volgend proces aangewezen:  

● wireframing 
● sitedesign 
● bouwen website 
● invullen website 
● kwaliteitscontrole  
● live gaan 

6.2 Indienen offerte 

De bevestiging van indiening, alsook de latere offerte dienen digitaal te worden verstuurd naar 
volgend e-mailadres: 

 Brigitte Vleghels (brigitte.vleghels@vil.be), communicatieverantwoordelijke VIL  

6.3 Inhoud offerte 

De Aanbieder bezorgt een offerte die een duidelijke visie brengt op deze opdracht voor het 
project “Website voor Log!Ville” en bevat daarnaast minstens: 

 Korte beschrijving van de firma; 

 Beschrijving van de voorgestelde oplossing, zowel functioneel als technisch; 



p.20   
 

 Professionele intekening van de voorgestelde oplossingen en producten; 

 Voorstel van de projectaanpak; 

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

 Prijsopgave met modulair overzicht; 

 Prijsopgave opties apart te vermelden; 

 Referenties met visuele ondersteuning die relevante expertise bevatten en niet ouder 
zijn dan twee jaar. 

6.4 Beoordelingscriteria 

De tijdig ingediende offertes worden beoordeeld op basis van volgende gunningcriteria:  

6.4.1 Prijs (35 van de 100 punten)  

De prijzen die de leverancier opgeeft, moeten exclusief btw zijn, doch inclusief volgende kosten:  

● ontwikkelingskosten, inclusief 3 verbetermomenten voor informatiearchitectuur en 3 
verbetermomenten voor design  

● licentierechten betreffende het gebruikte materiaal en het ontwerp  
● vergaderingen met de opdrachtgever 
● administratie- en secretariaatskosten  
● verplaatsings- en verzekeringskosten 

 

6.4.2 Kwaliteit plan van aanpak (35 punten)  

● De aanbieder zal in zijn offerte gedetailleerd de aanpak en de keuzes voor het 
vervolmaken van deze opdracht beschrijven. Motiveer inhoudelijk de keuzes aan de 
hand van een wireframe voor de homepagina en een onderliggende (statische) pagina 
naar keuze.  

● 5 van de 35 punten zijn voorzien voor de score qua originaliteit en aantrekkelijkheid van 
het voorstel (onze ‘coup de cœur’). 

● De offerte dient een plan van aanpak te bevatten dat de nodige garanties biedt inzake 
het realiseren en respecteren van de gestelde deadline, met name die van 31/5/2021 
voor de oplevering van de eerste versie die de ‘must have’ functionaliteiten bevat. 

6.4.3 Team en referenties (30 punten) 

● Voeg CV’s en relevante ervaringen/projecten toe van de medewerkers die bij deze 
opdracht betrokken zullen zijn in geval van gunning.  

● Vermeld minimaal drie relevante referenties die niet ouder zijn dan twee jaar.  

6.5 Begroting 

De uitvoering van dit project wordt aangeboden aan een maximumprijs die het bedrag van 
25.000 euro (all-in* en exclusief btw), niet mag overschrijden. 

* All-in slaat enkel terug op het bouwen van de website. Gelieve ook apart aan te geven wat de 
jaarlijkse prijs voor de hosting zou zijn evenals andere optionele diensten. 
 



p.21   
 

Betalingen voor geleverde prestaties geschieden volgens volgend schema en op basis van 
tussentijdse acceptaties: 

 Bij opstart: 40% 

 Na oplevering en acceptatie van de definitieve versie: 60% 

6.6 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: 

 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. 

6.7 Intellectueel eigendomsrecht  

De resultaten van de intellectuele prestatie (inclusief broncodes) die voortvloeien uit dit 
raamcontract worden de eigendom van VIL vzw. Ze kunnen door de opdrachtgever onbeperkt 
in drager, tijd en geografische verspreiding gebruikt worden.  

6.8 Bevoegde rechtbanken 

In geval van betwisting zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement Antwerpen bevoegd. 
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6.9 Contact 

 
VIL vzw 
Koninklijkelaan 76 
2630 Berchem 
 
Brigitte Vleghels 
Communicatieverantwoordelijke 
brigitte.vleghels@vil.be 
0477/37 17 17 
 
 
 
 
 

7 MATERIAAL 

7.1 Bestaande websites 

● VIL: https://vil.be/ 
● Log!Ville (voorlopige site – zeker niet hetgeen we voor ogen hebben voor de nieuwe 

website): https://www.logiville.be/  

7.2 Voorbeelden andere websites 

Websites van vergelijkbare bedrijven die we wel knap vinden binnen onze sector en ons 
aanbod: 

● https://www.health-house.be/en/  
● https://www.bluepoint.be/en/antwerp/ (vooral ook de presentatie van de meeting rooms) 
● https://www.livingtomorrow.com/  

7.3 Logo’s en beelden 

Alle logo’s en beelden kan u hier downloaden: 
https://vilb.sharepoint.com/:f:/s/LogVillewebsite/EgxycDF1IfFKkNGrU9aqyPkBzpbcuanFp_Vwvg
E_ATJeLQ?e=pRhMgZ  
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