
Aanvraagformulier  
Individuele gehandicaptenparkeerplaats 

Aanvraagformulier standplaatsvergunning
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Voor u dit formulier invult, lees eerst de toelichting!

In te vullen door gemeente:

barcode                 datumstempel
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Is uw correspondentieadres hetzelfde als hierboven is aangegeven?

         Ja              Nee, correspondentieadres is: 

 1. De ondergetekende:

2. Heeft de verkoop een ideële of een commerciële achtergrond?

3. Beschrijf hieronder uw te verkopen producten.

Naam en voorletters:           m / v 

BSN-nummer:

Adres:         

Postcode en Woonplaats: 

Telefoonnummer(s):

Naam bedrijf of instelling:

KvK-nummer:

E-mail adres:  

Ideëel, de opbrengst is voor het doel: 

Commercieel
U dient een kopie van uw inschrijving bij de Kamer van Koophandel bij te voegen.
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maandag:     8.00u tot 13.30u     13.30u tot 22.00u     8.00u tot 22.00u

dinsdag:     8.00u tot 13.30u     13.30u tot 22.00u     8.00u tot 22.00u

woensdag:    8.00u tot 13.30u     13.30u tot 22.00u     8.00u tot 22.00u

donderdag:   8.00u tot 13.30u     13.30u tot 22.00u     8.00u tot 22.00u

vrijdag:     8.00u tot 13.30u     13.30u tot 22.00u     8.00u tot 22.00u

zaterdag:     8.00u tot 13.30u     13.30u tot 22.00u     8.00u tot 22.00u

         Voertuig of bakwagen                 Kraam              anders, namelijk

Lengte:       Breedte:

Ik wil op de volgende dag(en) en tijdstippen gebruik maken van de standplaats: (kruis aan wat van toepassing is)

4. De aanvraag betreft een:

5. Gewenste standplaats:

6. Van waaruit vindt de verkoop plaats?

7. Afmetingen van uw voertuig, kraam of ander object

vaste standplaats*    periodieke standplaats **     incidentele standplaats **

Bloemenoordplein Waalwijk

Dr. Kuyperlaan Waalwijk

St. Antoniusplein Waalwijk

Raadhuisplein Sprang-Capelle

Dorpsplein Waspik

anders*, nl: 

*) dit betreft:    gemeentegrond          particuliere grond

indien het geen vaste standplaatslocatie betreft dient u als bijlage een situatietekening bij te voegen waarop duidelijk  
de locatie en het verkooppunt ingetekend staan.

*  bij een vaste standplaats wordt een vergunning voor een periode van 3 jaar afgegeven.  
     Gewenste ingangsdatum: 

** bij een periodieke (seizoens) of incidentele standplaats; gedurende welke periode wilt u hier gebruik  
      van maken? 
      Start datum:           Eind datum:

          Nee                         Ja **

**  in dit geval dient de afstand van de uitlaat van de bakdampen tot de dichtst bij gelegen woning minimaal  
      25 meter te bedragen óf u dient aan te kunnen tonen dat u over een ontgeuringsinstallatie beschikt.

8. Worden er ter plaatse producten vervaardigd en komen hierbij geuren en/of bakdampen vrij?
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Meer informatie?
 
Voor vragen kunt u contact opnemen met: 

Gemeente Waalwijk

Front Office Bouwen Wonen Leefomgeving 

Telefoon 0416-683456

info@waalwijk.nl

Bezoekadres:  Taxandriaweg 6, 5141 PA Waalwijk (ingang zijde Winterdijk)

Postadres:   Postbus 10150, 5140GB Waalwijk

10. Ondertekening:

9. Opmerkingen/bijzonderheden:

    

De aanvrager verklaart hierbij dit formulier volledig en naar waarheid te hebben ingevuld.

Plaats:                              Datum:   

 Handtekening:   
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