
Bij de aanvraag voegt u de volgende documenten toe: 

• Kleurenkopie geldig legitimatiebewijs (identiteitskaart, paspoort of rijbewijs) 

• Situatietekening waarop de gewenste standplaats staat ingetekend  

• Kopie uittreksel Kamer van Koophandel, niet ouder dan 6 maanden 

• Kopie bewijs bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering 

• Kleurenfoto’s van het verkoopmiddel waarmee de standplaats wordt ingenomen 

• Toestemmingsverklaring van de eigenaar van de grond (indien van toepassing) 

 

Kosten 

Voor het in behandeling nemen van de aanvraag betaalt u leges.  

 

Het ingevulde formulier stuurt u naar apv@heuvelrug.nl of naar Postbus 200, 3940 AE in Doorn. 

 
 

Aanvraagformulier standplaatsvergunning 
 

 

1. Gegevens aanvrager 
Naam en voorletters  

Geboortedatum  

Straatnaam en huisnummer  

Postcode en woonplaats  

Telefoonnummer mobiel  

E-mailadres  

KvK-nummer  

 
2. Waarvoor vraagt u een vergunning aan? 

O Vaste standplaats 

O Seizoensgebonden standplaats (alleen voor kerstbomen en oliebollen) 

O Incidentele standplaats (maximaal twee dagen achtereen per kwartaal) 

 

Branche/producten  

Locatie  

Periode  

mailto:apv@heuvelrug.nl


Kenteken 

Dag(en) ma di wo do vr za zo* 

Tijdstippen (vanaf/ tot)  

*) Op zondag zijn alleen standplaatsen toegestaan die zijn bestemd voor ‘directe consumptie 
geschikte eetwaren en alcoholvrije dranken’. 

 
 

3. Waarmee wordt de standplaats ingenomen? 
O Verkoopwagen O Kraam O Anders, namelijk: 

O Met luifel O Zonder luifel  

 

 

4. Heeft u een bakwagen? 
 

O Ja O Nee 

 
Bakken, braden en frituren mag uitsluitend plaatsvinden in een verkoopwagen 
die voldoet aan de Warenwetgeving, Wet Milieubeheer en overige regelgeving, 
waaronder brandveiligheidseisen. 

 

5. Wat zijn de afmetingen? 
Verkoopwagen, kraam of anders 

Lengte cm Breedte cm Hoogte cm 

 

Luifel of klep 

Lengte cm Breedte cm 

 

6. Wat is de oppervlakte (lengte x breedte) van de standplaats? 
Aantal vierkante meters m² 

 

7. Wordt de standplaats op gemeentegrond ingenomen? 
O Ja O Nee 

 

Ook op grond die niet eigendom van de gemeente is, kan een (vaste of 
incidentele standplaatsvergunning worden vergeven. In dat geval is noodzakelijk 

dat bij de aanvraag de schriftelijke toestemming van de rechthebbende op het 
terrein, dan wel een privaatrechtelijke overeenkomst tussen rechthebbende en 
aanvrager wordt overlegd. 



8. Wilt u bij de standplaats een terras innemen? 
 

O Ja O Nee 

 

Als onderdeel van een standplaats in de branche levensmiddelen is een terras 

toegestaan met maximaal acht zitplaatsen. Naast niet-alcoholhoudende dranken, 
mag uitsluitend eigen aanbod worden geserveerd. Het terras mag alleen 

geplaatst worden op de aangewezen locatie, binnen de oppervlakte op de kaart. 

 

9. Is er een stroomaansluiting nodig? 
 

O Ja O Nee 

 

Niet bij alle standplaatsen is een stroomkast van de gemeente aanwezig. U zorgt 

dan zelf voor een aansluitpunt. Van de stroomkast mag alleen gebruikt worden 
met een goedgekeurde stroomhaspel (type DRAKA KABEL QWPK). De kosten 
voor stroom worden bij u in rekening gebracht. 

 

10. Ondertekening 
 

Plaats  

Datum  

Handtekening  

 


