
 

BISEPS 
Intentieverklaring  

 
 
 
 

Partijen 

Bedrijf…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

met maatschappelijke zetel………………………………………………………………………………………………………. 

met ondernemingsnummer…………………………………………………………………………………………………………. 

in het bedrijventerrein……………………………………………………………………………………………………………….. 

hier rechtsgeldig vertegenwoordigd door………………………………………………………………………………………  

 

In de intentieverklaring hierna genoemd “het bedrijf”. 

Verklaart ten aanzien van  

Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij West-Vlaanderen West-Vlaanderen 

dienstverlenende vereniging, met maatschappelijke zetel te Koning Leopold III-laan 66, 8200 Sint-

Andries/Brugge, met als ondernemingsnummer BE 881 702 779 en partner in het Europees Project 

“Business clusters Integrated Sustainable Energy Packages” kortweg genaamd BISEPS. 

hierna genoemd “POM” 
 

Voorafgaandelijke uiteenzetting 

Binnen het Europees Project BISEPS sloot POM een multilaterale raamovereenkomst af. Deze 

multilaterale raamovereenkomst bestaat uit vier loten. Lot 1 is het luik “technische studies warmte, 

hernieuwbare energie en energie-efficiëntie”.  

Binnen dit lot 1 heeft POM een opdracht uitgeschreven voor een energiestudie op de zone Waregem-

Zuid, met tot doelstelling de het potentieel voor de vorming van een lokale energiegemeenschap in kart 

te brengen. In “lokale energiegemeenschappen” wordt elektriciteit niet altijd uitgewisseld met het net, 

maar wordt ook elektriciteit tussen buren en bedrijven uitgewisseld. Op die manier wordt het net minder 

belast. Ook restwarmte kan worden uitgewisseld tussen partijen. 

Met deze studie willen we het voordeel van “lokale energiegemeenschappen” beter begrijpen en willen 

we op zoek gaan naar het optimale energiesysteem met meer groene energie. 

De POM heeft deze studieopdracht binnen de multilaterale raamovereenkomst BISEPS gegund aan Antea 

Group. 

Het bedrijf is geïnteresseerd in deelname aan de energiestudie. 

1. Vertrouwelijkheid van de verstrekte gegevens 

Het bedrijf geeft expliciet en zonder voorbehoud toelating aan POM om hun persoonsgegevens bij te 

houden en aan te wenden in functie van het Europees Project BISEPS.  

We verwerken onder andere de volgende gegevens: 

1. Identificatie gegevens zoals uw naam, adres en emailadres 

2. Uw energieverbruik 
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Uw gegevens en feedback worden verwerkt in overeenstemming met de Algemene Verordening 

Gegevensbescherming (EU) 216/679.  

Het bedrijf bevestigt uitdrukkelijk dat zij nu noch in de toekomst van de aanwending van hun 

persoonsgegevens door POM in kennis dienen te worden gesteld en zij ontslaan POM ervan om een 

gebruikslog of -historiek aan te leggen en/of bij te houden.  

Het bedrijf bevestigt op de hoogte te zijn dat haar gegevens worden verzameld onder de grondslag 

toestemming. Het bedrijf heeft echter altijd het recht om deze toestemming terug te trekken. Het bedrijf 

heeft ook het recht op beperking van de gegevensverwerking, recht op gegevensoverdracht, en recht op 

bezwaar. Het bedrijf heeft altijd het recht om toegang te krijgen tot zijn persoonsgegevens. Zo kan het 

bedrijf ons ook vragen om onjuiste gegevens te verbeteren of al zijn gegevens te laten verwijderen.  

Volgende personen, bedrijven of organisaties zullen toegang hebben tot uw persoonsgegevens: 

1. eigen onderzoekers en/of werknemers van POM 

2. onderzoekers en/of werknemers van Antea Group 

3. de bedrijventerreinvereniging Waregem-Zuid Industriezone 

Het staat het bedrijf volkomen vrij om deel te nemen of niet. Het bedrijf krijgt steeds precies te horen wat 

verwacht wordt en kan te allen tijde weigeren deel te nemen zonder dat u hiervoor een reden moet opgeven 

en zonder dat dit op enige wijze een invloed zal hebben op uw relatie met de onderzoekers. Indien u 

toestemt met deze bevraging, wordt u gevraagd dit toestemmingsformulier te ondertekenen.  

 

2. Tijdsplanning en duur van het onderzoek 

De verwachte duur van dit onderzoek is 0,5 jaar.  

 

3. Intentieverklaring  

Het bedrijf verklaart te willen deelnemen aan de energiestudie, zoals door POM aangeboden in het kader 

van BISEPS en zoals hiervoor uiteengezet om op die manier een beter inzicht te verkrijgen in de 

mogelijkheden voor de bedrijven op het bedrijventerrein Waregem-Zuid om hun energievraag te 

verduurzamen.  

Het bedrijf bevestigt hiermee : 

1. Ingelicht te zijn over de achtergrond, doelstelling, inhoud, opzet en verwachte duur van het 

onderzoek; 

2. Dat het elke vraag in verband met het onderzoek heeft kunnen stellen en er ook antwoord op 

gekregen heeft; 

3. Dat het geheel uit vrije wil deelneemt aan het onderzoek; 

4. Dat het op de hoogte is van de mogelijkheid dat deelname aan het onderzoek op elk moment 

kan stopgezet worden, zonder hiervoor een reden te moeten opgeven; 

5. Dat het begrijpt en toelaat dat alle gegevens die in het kader van dit onderzoek verstrekt 

worden, anoniem verwerkt zullen worden en enkel gebruikt zullen worden in het kader van dit 

onderzoek; 

6. Dat het de toelating geeft om zijn resultaten op anonieme wijze te bewaren en te verwerken. 

Rapportage wordt eerst voorgelegd aan de deelnemers. 

Het bedrijf verklaart POM als partner van BISEPS verder op de hoogte te houden van de ontwikkelingen 

die voorvloeien uit de analyse.  
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Aldus opgemaakt te __________________________                                                                                                       

 

(naam, hoedanigheid, voorafgegaan door gelezen en goedgekeurd) 

__________________________                                                                                                      

Datum: 

 

(naam, hoedanigheid, voorafgegaan door gelezen en goedgekeurd) 

__________________________                                                                                                      

Datum: 
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