Aanvraagformulier Standplaatsenvergunning
______________________________________________________________________
Met dit formulier vraagt u een vergunning aan vaste-, seizoensgebonden- of incidentele standplaats. Voor
aanvragen in een inschrijfperiode zal de gemeente één week na sluitingsdatum van de inschrijfperiode
contact met u opnemen. Voor aanvragen buiten de inschrijfperiode beslist de gemeente binnen 8 weken
op uw aanvraag voor een vergunning.

______________________________________________________________________
1. Gegevens van de aanvrager
Naam en voornamen
Adres
Postcode/woonplaats
Geboortedatum en geboorteplaats
Telefoonnummer
E-mailadres
2. Bedrijfsgegevens
Naam onderneming
Adres
Postcode/woonplaats
Inschrijfnummer Kamer van Koophandel

3. Soort standplaats
Wat wilt u voor standplaats innemen?
□
Vaste standplaats
□
Seizoensgebonden standplaats
□
Incidentele standplaats

bv. Oliebollen, kerstbomen, aardbeien
bv. Plantjes, streekproducten

Wat wilt u voor standplaats innemen?
□
Louwersplein (vast)

□

□

Brederodehof (vast)

□

Sophiapromenade Hoog Ambacht
(seizoen)
Hoge Kade (seizoen)

□

De Schoof (vast en seizoen)

□

Elders, namelijk……

Welke producten verkoopt u?

Gemeente Hendrik-Ido-Ambacht
Postadres
Postbus 34
3340 AA Hendrik-Ido-Ambacht

Bezoekadres
Weteringsingel 1
3342 AE Hendrik-Ido-Ambacht

Telefoon 14 078
Internet www.h-i-ambacht.nl
E-mailadres apv@h-i-ambacht.nl

4. Wanneer wilt u gebruik maken van de standplaatsenlocatie?
Let op:
 Vaste standplaats: maximaal 5 jaar;
 Seizoensgebonden standplaats: maximaal aaneengesloten 4 weken;
 Incidentele standplaats: maximaal 6 dagen per kalenderjaar.

Datum

van

tot

Welke dagen wilt u gebruik maken van de standplaatslocatie?
(Maximaal 2 dagen bij een vaste standplaats)
□
maandag
□
donderdag
□
dinsdag
□
vrijdag
1
□
woensdag
□
zaterdag2
□
donderdag

□
□

5. Plaatst u naast uw kraam/wagen ook andere objecten?
Statafel(s)
□
Reclamebord
Anders, namelijk…
□
Nee

6. Verplichte bijlagen
Bij het indienen van de aanvraag zijn de volgende bijlage verplicht.
□
Kopie van uw identiteitsbewijs
□
Kopie inschrijving kamer van koophandel
□
Bij incidentele standplaatsen of particulier terrein opsteltekening op locatie
7. Opmerkingen

1

In verband met de weekmarkt kan er geen vaste standplaats worden ingenomen op woensdag bij het

2

winkelcentrum De Schoof.
In verband met de weekmarkt kan er geen vaste of seizoensgebonden standplaats worden ingenomen op de
zaterdagen bij winkelcentrum Hoog Ambacht

2

8. Ondertekening
Datum:
Naam:
Handtekening:

9. Verzenden
U verzendt het ingevulde en ondertekende formulier met bijlagen verzenden via het emailadres apv@h-i-ambacht.nl of per post aan het college van de Gemeente HendrikIdo-Ambacht, Postbus 34, 3340 AA Hendrik-Ido-Ambacht.
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