
         AANVRAAGFORMULIER  

 Algemene Plaatselijke Verordening (APV)  
 
Vergunning art. 5:18 APV: Innemen standplaats 
 
 
Waarvoor dit formulier? 

U vraagt hiermee een vergunning om een standplaats in te nemen. Onder standplaats wordt verstaan: het 
vanaf een vaste plaats op een openbare en in de open lucht gelegen plaats  te koop aanbieden, verkopen of 
afleveren van goederen dan wel diensten aan te bieden, gebruikmakend van fysieke middelen, zoals een 
kraam, een wagen of een tafel. 
 
 
1. Gegevens van de aanvrager  

 Naam ________________________________________________________ 

 Voorletters __________   M   V  

 BSN nummer __________________ 

 

 Straat en huisnummer ________________________________________________________ 

 Postcode en woonplaats ________________________________________________________ 

  

 Telefoonnummer ________________________________________________________ 

 Tijdens kantooruren ________________________________________________________ 

 Faxnummer ________________________________________________________ 

          E-mail ________________________________________________________ 

 

 Namens onderneming __________________________________________ 

 Adres onderneming __________________________________________ 

  

 Contactpersoon __________________________________________ 

 Telefoonnummer*   __________________________________________ 

 * Dit nummer dient bereikbaar te zijn tijdens de activiteit i.v.m. calamiteiten. 

 
 Toevoegen: 
 een kopie van uw geldige ID-kaart of paspoort. 
 Indien  commercieel/bedrijf: een kopie van een actueel  uittreksel van de Kamer van Koophandel. 
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2. Over de standplaats 
 

a) Het betreft de verkoop van de volgende goederen/waren/diensten:  
 
      …………………………………………………………………………………… 

  
 
      b)  Gaat u gebruik maken van één van de volgende objecten: 

 
� (Sta-)tafels, ….. stuks 
� Kraam,  …… stuks 
� Wagen, ..… stuks,  

 
Mijn kraam of wagen inclusief geopende klep en/of luifel e.d. neemt ..……… m2 in beslag: 

 
De  lengte is ……... m en de breedte is ……...  m.  

 
        
Uw gehele standplaats opstelling neemt ………. m2 in beslag. 
 
d) Hoe gaat u er voor zorgen dat de ingenomen standplaats netjes wordt achter gelaten? Beschrijf dit in het 
kort. 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
e) Neemt u afvalbakken mee? Zo ja, hoe veel neemt u er mee? 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
f) Stroomgebruik 

� Ik gebruik geen stroom.  
� Ik gebruik wel stroom, ik maak gebruik van een aggregaat. 
� Ik gebruik wel stroom, wil graag gebruik maken van een gemeentelijke stroompunt: (alleen 

mogelijk op Voorstraat) 
 
Ik gebruik stroom voor de volgende apparaten:  

• Normale stroom:  
 
Apparaat: ………………………………………………..…. totaal Wattage: ………………….. 
 
Apparaat: ………………………………………………..…. totaal Wattage: ………………….. 
 

• Krachtstroom:  
 
Apparaat: ………………………………………………..…. totaal Wattage: ………………….. 
 
Apparaat: ………………………………………………..…. totaal Wattage: ………………….. 
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3. Locatie, periode 
 
a) Op één van de volgende locaties/tijdstippen wil ik een standplaats innemen: 
 

� in de Voorstraat op de woensdagmorgenmarkt   van 08.00 tot 12.00 uur    
� in de Voorstraat op de zaterdagmarkt    van 09.00 tot 18.00 uur 
� in …………………………………………………………………  van ………  tot ……… uur   

 
 

b) In de volgende periode / op de volgende dagen wil ik een standplaats innemen: 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
* Toevoegen: 
 een situatietekening op schaal waarop u aangeeft waar u een standplaats wilt innemen. 
 foto’s van alle zijden  van uw kraam/wagen etc. 

 
 
4. Bijlagen 
 
Bij deze aanvraag moet u de volgende stukken toevoegen om de aanvraag compleet te maken: 

� een tekening met daarop aangegeven de locatie van de standplaats (op schaal). 
� foto’s van alle zijden van uw kraam. 
� een kopie van geldig legitimatiebewijs. 
� een kopie van een recente inschrijving Kamer van Koophandel.  

 
U moet voldoen aan de eisen van de NVWA (Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit).  
 
Wanneer u een standplaats wilt innemen in de buurt van de waterkering dan kan het zijn dat u ook van 
andere instanties toestemming of een vergunning nodig heeft. Informeer daarom goed bij andere 
instanties. Andere instanties kunnen zijn: het waterschap, de Provincie, Rijkswaterstaat, etc. 
 
 
5. Ondertekening  
 
Handtekening aanvrager     Datum 
 
 
 
………………………………………     …………………………. 


