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*doorhalen wat niet van toepassing is 

 

Aanvraagformulier warenmarktvergunning 
 

1. Bedrijfsgegevens 

Bedrijfsnaam  

Adres  

Postcode en plaatsnaam  

Inschrijfnummer KvK  

Ondernemingsvorm Eenmanszaak/Vof/BV/CV/NV *  

Website  

e-mail adres   

 

2. Branche (zie voor toelichting de brancheringslijst)? 
☐ Persoonsbekleding 

☐ Interieurbekleding 

☐ Overig textiel 

☐ Voedingsartikelen (verkoop) 

☐ Voedingsartikelen (voor directe consumptie) 

☐ Bloemen en Planten  

☐ Bezigheidsartikelen 

☐ Horloges, Sieraden en Modeaccessoires 

☐ Huishoudelijke en Geschenkartikelen 

☐ Diversen 

 
Toelichting soort producten: 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

3. Dorpskern 
☐ Amerongen (Donderdag 13.00 uur – 17.00 uur), locatie: plein Allemanswaard 

☐  Doorn (Donderdag 08.00 uur – 13.00 uur), locatie: Kampweg 

☐  Driebergen-Rijsenburg (Woensdag 10.00 uur – 17.00 uur), locatie: Traaij 

(tussen Oranjelaan en Appelgaard) 

☐ Leersum (Vrijdag 08.00 uur – 13.00 uur), locatie: Kerkplein 

☐ Maarn (Dinsdag 08.00 uur – 13.00 uur), locatie: Raadhuislaan 

☐ Overberg (Vrijdag 13.00 uur – 17.00), locatie: Haarweg 

 

4. Ondertekening 

Plaats  

Datum  

Handtekening  
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Wat voegt u toe bij deze aanvraag? 

• Kopie legitimatie  

• Foto van de kraam/verkoopwagen inclusief afmetingen 

• Ondernemersplan waarin o.a. uitgelegd wordt: 

o Welke producten u wilt gaan verkopen / aanbieden 

o Hoe promoot u de artikelen  
geef aan of promotiemiddelen gebruikt worden, zoals flyers of advertenties. Naast het 
flyeren en/of adverteren is het mogelijk dat de gegadigde een eigen website heeft of 

gebruik maakt van social media, zoals Facebook of Instagram. De weekmarkt In de 
Utrechtse Heuvelrug kan via deze kanalen gepromoot worden. 
 

o Hoe u zo duurzaam mogelijk onderneemt 
Hierbij moet gedacht worden aan het reduceren van afval, tegen gaan van (voedsel) 

verspilling en het reduceren van verpakkingen en plastic tasjes. Dit moet blijken uit de 

aanvraag van gegadigde. 
 

o De samenwerkingsgerichtheid van de gegadigde 

Gegadigde dient in zijn plannen aan te geven hoe hij vorm geeft aan samenwerking. Dit 
kan zijn samenwerking met scholen, lokale ondernemers, ondernemers op de markt en 

voedselbank. 
 

o uitstraling van de uitstalling 
Voor wat betreft de uitstraling van de marktkraam wordt er onder andere gelet op het 
materiaal van de kraam en de uitstraling van de kraam in positieve zin. Zo is er meer dan 
voldoende aandacht besteed aan het uiterlijk van de kraam. Verder wordt gelet op de 

plaatsing van de artikelen in de kraam. 

Retouradres aanvraagformulier 

Gemeente Utrechtse Heuvelrug, Postbus 200, 3940 AE in Doorn of apv@heuvelrug.nl. 
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