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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). Voor de oprichting en uitbating van Log!Ville 

rekent VIL op diverse partners die op verschillende manieren ondersteuning bieden, van 

financieel tot het tonen van de laatste innovaties in de fysieke demonstratie hal. 

 

 

Log!Ville bestrijkt meer dan 2500m², focust 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 
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2 CONTEXT EN SCOPE 

De state-of-the-art die zichtbaar gaat zijn in de verschillende logistieke digitale en fysieke 

demonstraties moet doorgetrokken worden in de eigen processen en IT-infrastructuur. Daarvoor 

zijn we via deze RFP op zoek naar een leverancier die een zo compleet mogelijke oplossing 

kan bieden van zowel de software (Digital Journey) als de hardware kant. Het gebouw bestaat 

uit de volgende ruimtes:  

- Inkom en digitaal belevingscentrum op het gelijkvloers 

- Bovenverdieping met burelen, vergaderzalen en een polyvalente ruimte 

- Fysieke hal met demonstratie booth’s van de partners. 

- Mezzanine in fysieke hal met flex werkplekken. 

Elke ruimte heeft zijn eigen functie en noden die verder in deze RFP beschreven staan.  

Voor de 4 tot 6 vaste medewerkers, van marketing, financiën tot evenement coördinatie en 

Management, moeten softwaretools beschikbaar zijn die naadloos aansluiten bij de processen 

die bij een demo- en innovatiecentrum horen. 
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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 

Voor de uitbating van LogiVille moet een geïntegreerd systeem voorzien worden waar hardware 

en software vlot samenwerken. 

  

https://youtu.be/xkGVbpT4IuM
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4 DIGITAL JOURNEY 

Onder de digital journey verstaan we het hele pakket aan softwaretools die nodig is voor de 

eigen werking, van het boeken van een vergaderzaal of demonstratietour tot het uitsturen en 

opvolgen van de factuur. 

4.1 Microsoft 365 

Er moet een Microsoft 365 omgeving beschikbaar zijn voor 4 tot 6 vaste gebruikers. Deze 

omgeving moet opgezet worden met de meest voordelige licentie die minimaal de tools en 

functionaliteiten van Microsoft 365 Business Premium bevat.  

Bij voorkeur wordt deze omgeving opgezet binnen de bestaande Microsoft 365 tenant van de 

moeder VZW, VIL. Tenant primary domain vil.be 

4.2 Virus bescherming 

Voor de laptops, GSM en eventuele andere toestellen van de medewerkers (4 tot 6), de 

eventueel mee aangeboden server moet een deugdelijk virus bescherming softwarepakket 

voorzien worden.  

4.3 CRM 

Voor de interacties met bedrijven en personen moet een CRM-omgeving voorzien worden met 
standaard CRM-functionaliteiten: 

- Account beheer 
- Contact beheer 

 
Daarnaast moeten specifieke functionaliteiten i.f.v. de bezoeken en het meeting centrum 
voorzien worden welke hieronder beschreven staan. 
 
Moeder VZW VIL beschikt al over een Dynamics 365 CRM. Hergebruik van deze omgeving is 
aan te raden, maar de nodige gegevensbescherming moet voorzien worden tussen de 
afdelingen.   

4.3.1 Algemene Interacties 

Vanuit de CRM, of gekoppelde tool, moeten op diverse momenten mails verzonden kunnen 

worden naar een geselecteerde groep, bij een bevestiging van hun inschrijving, een reminder 

voor een evenement, een welkomst mail op de dag van een bezoek tot een bedankings e-mail 

na een bezoek. 

De CRM moet voorzien in de mogelijkheid om op één of meerdere schermen een verwelkoming 

en een route aanduiding zichtbaar te maken op de diverse schermen doorheen het gebouw. Zie 

ook “hoofdstuk 4.4 Digital Signage” Dit moet instelbaar zijn, maar by default zonder user 

interactie de juiste gegevens per dag tonen. Manuele afwijkingen op de standaard weer te 

geven informatie moet mogelijk zijn.  



8 

 

Per vergaderzaal moet een scherm voorzien worden wat de booking informatie weergeeft. Zie 

ook “hoofdstuk 5 Hardware” deze informatie moet automatisch uit de boekingsinformatie uit 

CRM (of gekoppelde outlook omgeving) komen. 

4.3.2 Bezoekers 

Boekingen voor rondleidingen of de huur van de vergaderzalen moet centraal in de CRM 

bijgehouden worden, gekoppeld aan de correcte accounts en contactpersonen. Deze informatie 

moet via het boekingssysteem, wat al dan niet onderdeel is van de CRM, ingegeven worden en 

moet in de CRM aangepast kunnen worden. Vanuit de CRM moeten mailings en exports 

voorzien worden om o.a.: 

- Toegang tot parking 

- Generatie van QR codes die als input dienen voor de digitale belevingstour. 

- Het ‘virtueel’ achterlaten van visite kaartje bij booth’s (zie “hoofdstuk 4.3.3 Virtuele 

visitekaartjes” 

4.3.3 Virtuele visitekaartjes 

Een belangrijk onderdeel voor de partners van Log!Ville is de lead generation van bezoekers 

die mogelijks interesse hebben in hun innovatieve producten of diensten. Elke bezoeker moet 

aan een booth (afhankelijk van de gekozen hardware) in de mogelijkheid zijn om aan te geven 

interesse te hebben in de getoonde producten of diensten.  

De partners moeten een afgeschermde toegang hebben tot een portaal waar men afhankelijk 

van de keuze van de bezoeker de volgende gegevens kan raadplegen 

- Naam en email als de bezoeker er niet voor gekozen heeft zijn gegevens achter te laten 

- Volledige contact gegevens als de bezoeker ervoor gekozen heeft zijn interesse aan te 

duiden. 

- Wanneer een partner een eigen event organiseert moet deze kunnen aangeven aan 

welke andere standhouders deze informatie niet mag doorgegeven worden. Dit moet 

per event/bezoek aangeduid kunnen worden. 

4.3.4 Rapportage 

Voor de eigen werking moeten minimaal de volgende rapporten beschikbaar zijn, maar het 

moet ook mogelijk zijn om in de toekomst eenvoudig extra rapporten aan te maken.  

- Bezetting van de zalen 

- Aantal rondleidingen en aantal bezoekers / rondleiding (vermelding datum en uur) 

- Aantal gedeelde contactgegevens aan de partners (“virtuele visite kaartje”) 

- Optioneel: 

o Tracking en Tracing van bezoekers 

o Heatmaps van bezoekers 

 

4.4 Digital Signage 

De vereiste software voor het aansturen van alle digital signage zoals beschreven in “hoofdstuk 

5 Hardware” mag naar vrije keuze ingevuld worden. Dit systeem (deze systemen) kan 
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geïntegreerd worden in de CRM of het boekingssysteem maar kan ook stand-alone 

functioneren. In dit laatste geval moet dit stand-alone systeem geconnecteerd zijn met de 

website en/of CRM zodat er geen of minimale manuele handelingen nodig zijn om ze aan te 

sturen. 

Het digital signage systeem moet op de diverse schermen bezoekers verwelkomen en hen de 

nodige informatie geven om de weg naar het startpunt van de rondleiding, of hun gereserveerde 

zaal te vinden. Per zaal moet dit aangeven wie de zaal gereserveerd heeft van wanneer, tot 

wanneer en met hoeveel personen. 

Aan de inkom is een verwelkomingsrobot Cruzr Edpidemic voorzien. (deze robot is geen 

onderdeel van deze RFP) Software op deze robot is van Zorabots. Zie hun documentatieportal 

voor meer informatie (https://docs.zorabots.be/robot-cruzr/latest/manual/index.html). 

4.5 Reservatie- en Boekingssysteem 

Vanop de Log!Ville website (www.logiville.be ) moeten potentiële bezoekers de mogelijkheid 

hebben om in een (afzonderlijke) online portaal een vergaderzaal, flexibele werkplek of 

rondleiding te kunnen reserveren of boeken. 

Bij de reservatie moeten volgende opties beschikbaar zijn: 

- Voor het reserveren van een zaal moet: 

o De beschikbare opstelling per zaal visueel selecteerbaar zijn.  

o De diverse formules aan catering selecteerbaar zijn. 

o Andere opties zoals bv een headset, pupiter, …selecteerbaar zijn 

o De beschikbaarheid zichtbaar zijn in de stappen: beschikbaar, in optie, bezet 

 

- Voor het reserveren van rondleidingen moet: 

o Het aantal deelnemers gekozen kunnen worden 

o De namen en contact gegevens van alle deelnemers moet in te geven zijn. 

o De beschikbaarheid zichtbaar zijn. 

 

- Voor het reserveren van flex werkplekken: 

o Mag enkel voor vooraf bepaalde partners beschikbaar zijn. 

o De beschikbaarheid moet zichtbaar zijn. 

 

- Voor het reserveren van events moet: 

o Een vrije omschrijving ingegeven kunnen worden bij de aanvraag. 

o Een combinatie van zalen en rondleidingen ingegeven kunnen worden, bij 

voorkeur is ook hiervoor de beschikbaarheid zichtbaar. 

Na het afronden van een reservatie moet de interne gebruiker hiervan op de hoogte gesteld 

worden en moet hij deze reservatie bevestigen of annuleren. Pas na bevestiging krijgt de klant 

zijn confirmatie per email. In de tijd tussen reservatie en confirmatie moet de zaal, werkplek of 

rondleiding op de status “in optie” staan zodat dubbele boekingen zo veel als mogelijk 

vermeden kunnen worden.  

https://docs.zorabots.be/robot-cruzr/latest/manual/index.html
http://www.logiville.be/
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Na het maken van een reservatie moet de klant de mogelijkheid hebben om opnieuw naar het 

boeking systeem te gaan en online zijn reservatie na te kijken, aan te passen of te annuleren. Al 

deze stappen moeten een trigger geven aan de eindgebruiker die deze stap moet confirmeren. 

Het systeem moet alle gegevens rechtstreeks in de beschikbare CRM bijhouden, op deze 

manier is de CRM ook de user interface voor de eindgebruiker, of in een afzonderlijk systeem 

maar dan moeten alle boekingsgegevens via een “losse” koppeling (bv automatische 

overdracht van txt, csv of xlsx files) in de CRM geraken. 

Ook moeten de reservatie gegevens beschikbaar zijn voor andere systemen zoals het digital 

signage systeem en het rondleidingen systeem van het digitale belevingscentrum.  

Mogelijke opties: 

- Automatische koppeling 

- Koppeling met facturatie systeem 

- Rapportering?… 

 

5 HARDWARE 

5.1 Inkom gelijkvloers 

De inkom van het gebouw is tevens de inkom in het Digitaal belevingsgedeelte. 

 

De ingang is midden onderaan. Zodra de bezoeker binnenkomt moet deze zicht hebben op het 

welkomstscherm (zie rode lijn op bovenaanzicht) en de partner logo wall (groene lijn op 

bovenaanzicht).  

Als welkomst scherm moet een groot scherm voorzien worden met aansturing van uit het digital 

signage systeem.  
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5.2 Bovenverdieping 

Deze ruimtes zijn genummerd van 1 tot en met 5 volgens dit plan met de vermelde afmetingen: 

 

• (1) Kinsley -> polyvalente ruimte 

• (2) Pytheas en (3) Vespucci -> 2 flexibele vergaderruimtes 

• (2) + (3) -> Battuta, beide samen te voegen tot 1 vergaderruimte (inschuifbare wand) 

• (4) Magellaan-> vaste vergaderruimte 

• (5) Office -> kantoorruimte  

De vergaderruimtes en polyvalente ruimte hebben geen vloerpotten voor elektriciteit, wel 

stopcontacten in de wanden en het vals plafond. 

 

5.2.1 Polyvalente ruimte Kinsley 

Deze ruimte is in 2 opstellingen in te richten: 

• Als theater opstelling. 

• Als receptieruimte. 

5.2.1.1 Theater opstelling 

Bij de theater opstelling moeten er 2 beamers voorzien worden in of onder het valse plafond, bij 

voorkeur zo kort mogelijk bij de muur (shortthrow lens) zodat de spreker niet door het beeld kan 

lopen. De beamers moeten via een draadloos systeem simultaan, gedupliceerd, uitgebreid, of 

afzonderlijk vanop 2 laptops aangestuurd kunnen worden.  

Geluid moet voorzien worden via apart (vast gemonteerde) luidsprekers in of boven het valse 

plafond 

Zie foto’s in bijlage 8.3. 

Kingsley

Pytheas Vespucci Magellaan Office

+

Battuta
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5.2.1.2 Receptieruimte 

Als receptieruimte moet er de mogelijkheid zijn om muziek over de luidsprekers te laten klinken. 

Ook moet er een input voorzien worden waarom andere audiobronnen aangesloten kunnen 

worden. De hardware voor het aansturen van de audio-installatie moet in een kast in de bureau 

ruimte, of in een andere technische ruimte uit het zicht geïnstalleerd worden. 

 

5.2.2 Vergaderzalen 

Er zijn 3 vergaderzalen (Pytheas, Vespucci Magellaan) en waarvan er 2 (Pytheas en Vespucci) 

te koppelen zijn tot één grote, zaal Battuta.  

Elke vergaderzaal moet voorzien zijn met de volgende hardware: 

- Display aan de deur die de boekingsinformatie weergeeft. Bij voorkeur heeft dit display 

geen bekabeling nodig en werkt dit via het bestaande WiFi netwerk en op batterijen. 

- Groot (minimaal 85”) digitaal touchscreen/whiteboard met draadloos systeem om vlot te 

projecteren vanop gelijk welke laptop. Dit scherm moet aan de muur vastgemaakt zijn. 

- Virtual meetingroom hardware (speaker/microfoon/camera) compatibel met zo veel 

mogelijk online meeting systemen. Deze hardware moet boven de TV aan de muur 

gemonteerd worden. 

Bij het koppelen van Pytheas en Vespucci moet het mogelijk zijn om beide meeting rooms en 

schermen ook te koppelen. Het beeld moet dus op beide schermen identiek zijn, vanop één 

laptop aan te sturen. 

Zie bijlage 8.3 Relevante foto’s voor foto’s en een schematische voorstelling waar de schermen 

geplaatst moeten worden. 

5.2.3 Kantoorruimte 

Deze ruimte zal ingericht worden als bureel voor eigen personeel en als kleine vergaderruimte 

voor interne meetings. 

Hiervoor is nodig: 

- Een digitaal touchscreen/whiteboard wat via een draadloos systeem vanop elke laptop 

aangestuurd kan worden. Dit toestel moet ook online verbonden zijn om rechtstreeks te 

kunnen surfen zonder laptop. 

- Virtual meetingroom speaker en micro welke toelaat vlot online meetings te volgen met 

meerdere personen.  

- Telefonie voor de medewerkers via een online voice over IP-systeem, zoals Teams. Er 

is geen telefoniebekabeling voorzien..  
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5.3 Demonstratie Hal 

5.3.1 Innovation boulevard 

De innovation boulevard is de ruimte waar de bezoeker begeleid zal worden door de innovatie 

coach langs de demonstratie booths van de partners. 

Er moet een systeem voorzien worden om de bezoekers de kans te geven hun virtuele 

visitekaartje achter te laten. Een innovatieve, creatieve oplossing heeft hier de voorkeur. Dit kan 

scanning van hardware of QR code, of het maken van handgebaren in een camera, of… Laat 

jullie creativiteit spreken. 

Optioneel: hardware die het mogelijk maakt om personen live te tracken doorheen deze 

omgeving en aan de hand daarvan heatmaps te maken. Via deze informatie kan ook 

nagekeken worden voor welke booths er meer of minder interesse is. 

 

5.3.2 VIL cosy corner 

In de VIL cosy corner kunnen bezoeker even halthouden, iets drinken en netwerken. Hier moet 

een groot touchscreen voorzien worden waarop recente VIL projecten aan de hand van een 

website getoond gaan worden. Dit toestel moet ook online verbonden zijn om rechtstreeks te 

kunnen surfen zonder laptop. 

5.4 Technische ruimte 

5.4.1 Netwerk infrastructuur 

Alle databekabeling is al voorzien in het gebouw. Hiervoor zijn managed POE switchen nodig 

om een configuratie in verschillende VLAN’s mogelijk te maken. 

Voorkeur gaat uit naar een opstelling waarin alle datapunten aangesloten kunnen worden op 

een switch en poorten via configuratie aan- en uitgezet kunnen worden. 

In het bestaande data rack is er voldoende ruimte ter beschikking. In totaal zijn er 72 

datapunten te bekabelen. 

5.4.2 VPN verbinding 

VPN-verbinding om van op afstand connectie te maken. Deze VPN-verbinding moet 

toegankelijk zijn voor de eigen medewerker, voor de exposanten naar een afgeschermd deel 

van het netwerk en moet een verbinding tussen de VIL kantoren in Berchem toelaten. 

5.5 Algemeen 

Voor alle besproken hardware moet er steeds aangeboden worden inclusief alle nodige 

bekabeling en hardware voor montage. Alsook de montage zelf. Bv: beugels voor het monteren 

van beamers en schermen. Databekabeling vanaf een datapunt naar een scherm, enz… 

Zie bijlage 8.5 Elektro plannen 
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6 ALGEMENE VEREISTEN 

VIL wenst de realisatie van de verder beschreven eisen toe te wijzen aan een firma die 

aantoonbare ervaring heeft met het leveren in installeren hardware en/of  het configureren van 

software ifv. vergader-, ontmoetings- en kantoorruimtes: 

• Focus ligt op een geïntegreerd systeem wat het innovatieve karakter van Log!Ville 

versterkt. 

• Zichtbare hardwarecomponenten dienen aan te sluiten bij de uitstraling van het 

gebouw. (zie foto’s bijlage 8.3 Relevante foto’s ) 

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

6.1 Opsplitsing 

Het is de aanbieders toegelaten om slechts voor één of enkele onderdelen aan te bieden. De 

beoordeling zal per onderdeel gebeuren. Indien een voorgestelde prijs enkel van toepassing is 

in combinatie moet andere onderdelen moet dit duidelijk aangegeven worden in de budget file 

(zie bijlage 8.4 Prijsopgave tabel )  

Technische uitwerking van sommige onderdelen en interfaces hangt af van andere 

geselecteerde systemen binnen deze RFP. De aanbieder is in de mogelijkheid om slechts delen 

aan te bieden waardoor deze andere systemen buiten hun scope vallen. In dat geval moet er, 

naar best vermogen, een grondige inschatting in de offerte voorzien worden.  

6.2 Installatie 

Alle hardware- en softwarecomponenten moeten inclusief levering en installatie aangeboden 

worden. Meerkosten voor levering, bekabeling, montage beugels, montage uren, enz… worden 

niet aanvaard en moeten integraal onderdeel uitmaken van deze aanbieding. 

Voor bekabeling moet er gebruik gemaakt worden van de bestaande spannings- en datapunten 

die reeds veelvuldig aanwezig zijn. Op aanvraag kan een plaatsbezoek voorzien worden. 

6.3 Garantie 

Minimaal wettelijke garantie, per onderdeel te vermelden. 

6.4 Support 

Er moet minimaal 3 jaar support aangeboden worden op alle geleverde componenten. Indien 

hierbij een SLA van toepassing is moet deze bij de offerte voorzien zijn ter evaluatie. De prijs 

voor support/SLA moet afzonderlijk in de offerte en prijstabel vermeld worden. 
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7 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 -> dit nummer steeds te vermelden in alle documenten. 

7.1 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:   

 

• Intentieverklaring tot deelname:  Bij voorkeur voor 30 april 2021 

• Indienen offerte:   uiterlijk 14 mei 2021 

• Presentatie offerte (*):   20 mei 2021 

• Streefdatum plaatsen bestelling: 31 mei 2021 

• Realisatie van de fysieke inrichting: vanaf 30 Juni 2021 (Fysieke hal pas na 5 Aug)  

 

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

• Gunther Storme (Gunther.Storme@vil.be) projectleider Log!Ville – EFRO 1231. 

Gelieve in de subject line van deze mail ‘Log!Ville RFP IT – EFRO 1231’ te 

vermelden. 

 

(*) na de presentatie en ontvangen feedback is er nog een mogelijkheid tot het indienen van 

een BAFO, rekening houdend met de besteldatum. 

7.2 Inhoud offerte 

De Aanbieder bezorgt een offerte die een duidelijke visie brengt op deze opdracht voor het 

project 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 inclusief afbeelding van alle aangeboden producten; 

https://www.vil.be/
mailto:Gunther.Storme@vil.be
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• 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 onderdeel, bijlage 8.4 Prijsopgave tabel hiervoor te 

gebruiken. 

• Referenties met visuele ondersteuning die relevante expertise bevatten niet ouder dan 

3 jaar. 

• EFRO nummer 1231 -> steeds te vermelding in ALLE documenten. 

7.3 Beoordelingscriteria 

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

Aansluiting bij alle vermelde eisen zoals in dit document beschreven 35% 

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, …) 

15% 

Prijs en respecteren opgegeven timings 35% 

 

De beoordeling zal per onderdeel gebeuren. Zie “bijlage 8.4 Prijsopgave tabel” voor de 

onderverdeling. 

7.4 Betalingen 

Betalingen voor geleverde prestaties geschieden volgens volgend schema: 

• Bij start project: 40% 

• Na oplevering en installatie: 60% 

7.5 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: 

• 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: 
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• 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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8 BIJLAGEN 

8.1 Redering Inkom digitaal belevingscentrum  

8.1.1 Top view 
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8.1.2 Logomuur 
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8.2 Mogelijke opstellingen flexibele vergaderzalen 

 

rondom opstelling 

 

u-vorm opstelling 

 

Presentatie/klassikale opstelling 

 

theater opstelling 

 

 

8.3 Relevante foto’s  

8.3.1 Kingsley 
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8.3.2 Pytheas 

          

Beeldscherm 
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8.3.3 Vespucci 

   

   

 

  

Beeldscherm 
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8.3.4 Magellaan 

      

    

 

  

Beeldscherm 
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8.3.5 Office 

   

   

 

  

Beeldscherm 
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8.4 Prijsopgave tabel 

 

Naast jullie detailprijzen in de offerte moet ook het prijsoverzicht in de xlsx file in bijlage 

opgegeven worden.  

Deze tabel is opgesplitst per hoofdstuk/onderdeel uit deze RFP. Deze opsplitsing zal ook 

gelden voor de beoordeling van de RFP. Indien een prijs enkel van toepassing is bij het 

simultaan bestellen met andere onderdelen moet dit in het overzicht aangegeven worden bij 

“enkel in combinatie met”. 

Subonderdelen maken is toegelaten. Maar de beoordeling zal gebeuren op de vooraf 

aangegeven onderdelen. 

8.5 Elektro plannen 

 

Elektro plannen zijn op aanvraag via email naar Gunther.Storme@vil.be te verkrijgen. 

 

8.6 Planning 

 

 

 



27 

 

 

 Koninklijkelaan 76 – B-2600 Berchem WWW.VIL.BE 

T: +32 (0)3 229 05 00 info@vil.be 


