
Stad Gent houdt openbareverkoop van
verschillende machines Groendienst
De Stad verkoopt 7 machines van de Groendienst aande hoogste bieder.
 
Zevenmachines die tot voor kort gebruikt werden door de Groendienst, worden door de
Stad Gent verkocht aan de hoogste bieder. Het gaat om de volgende machines:

Perceel 1: Kleine machine combinevan Robland X31

Perceel 2: Grote combine

Perceel 3: Afkortzaag inclusieftafel (1)

Perceel 4: Afkortzaag inclusieftafel (2)

Perceel 5: Mobieleafzuiging    

Perceel 6: Slijpmolen - Welda 36

Perceel 7: kolomboormachine -Kapema

 
Zowelparticulieren als bedrijven kunnen aan de verkoop deelnemen. Elkegeïnteresseerde
kan een schriftelijk bod doen op een van de percelen (elkemachine is een perceel). Elk
perceel wordt toegewezen aan de hoogste bieder.Het laden en transporteren gebeurt op
kosten en op risico van de koper.
 

Kijkmoment

Kandidaat-kopers kunnen de machinesbekijken op woensdag 29 juni 2016 van 12.30 tot
15.30 uur bij de Groendienst,  Gentbruggeaard 2, 9050 Gent -Gentbrugge.
 
Deelnemenaan de verkoop kan door het indienen van een offertebiljet voor dinsdag 26 juli
2016 om 10 uur. Dat kan door opsturen met de post naar het stadhuis, Botermarkt1, 9000
Gent of afgeven ter plaatse aan de balie van het stadhuis.
Bestek en offerteformulieren zullen ook ter plaatseaanwezig zijn op het kijkmoment.

Informatie
Dienst Aankoop, Dirk De Veirman, stadhuis, Botermarkt 1, 9000 Gent, tel.09 266 59
00, e-mail dirk.deveirman@stad.gent, Foto’s van de aangeboden machines

Bevoegd

http://pers.gent.be/pm/pmGroendienst.zip
mailto:dirk.deveirman@stad.gent


OVER STAD GENT

Gent, de hoofdstad van Oost-Vlaanderen, biedt dezeldzame combinatie van de intimiteit van een
compacte stad en de openheid vaneen metropool. Met meer dan 255.000 inwoners en 72.000
studenten is Gent detweede grootste stad van Vlaanderen en de grootste studentenstad. Veelzijdig,
historisch en eigentijds tegelijk. De Stad Gent stimuleert als lokaleoverheid zoveel mogelijk initiatief
van haar burgers om zo te werken aan eenopen, solidaire, duurzame, wijze en kindvriendelijke stad.
Samen bouwen we aan ‘gent: zoveel stad’. Meer info via www.stad.gent.

Mevrouw Martine De Regge, schepen van Personeelsbeleid, Facility Managementen
Administratieve Vereenvoudiging, stadhuis, Botermarkt 1, 9000 Gent, tel.09 266 51 60,
fax 09 266 5179, e-mail schepen.deregge@stad.gent
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