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Aanvraagformulier voor een standplaatsvergunning

1. Gegevens aanvrager/verkoper
Naam en voorletters:
Adres:

Postcode en woonplaats:

Telefoonnummer of mobiel:
E-mail:

Ingeschreven bij Kamer
van Koophandel?
Zo ja, bij KvK te:

c Ja

c Nee

c Ja

c Nee

onder nummer:

Soort verkoopactiviteit:

Afmeting verkoopwagen:
(incl. evt. luifel)

Te plaatsen losse objecten:
(afval, reclame, tafels, e.d.)
Maakt u gebruik van een
mobiele bakkraam?
Waaronder:

c frituur-,

c bak-,

c braad- of

s.v.p. aangeven om welke voorziening het gaat

c grillvoorzieningen

Gewenste locatie:

Periode van ______________________________ tot ______________________________ / geheel 20 ___

Welke dagen van de week? _______________________________________________________________

Datum:

Handtekening:

Correspondentie van de gemeente gaat naar het correspondentieadres dat u heeft doorgegeven aan de
kamer van koophandel. U bent er zelf verantwoordelijk voor dat deze gegevens actueel zijn en dat uw
correspondentie binnen uw organisatie bij de juiste persoon terecht komt.

z.o.z.

2. Gegevens verkoopwagen/verkoopinrichting

Wat bij het indienen van een standplaats hoort:

4 Situatietekening in tweevoud (schaal 1:500 of 1:1000)
Deze bestaat uit een tekening waaruit blijkt:
4 de situering van de te plaatsen verkoopwagen/verkoopinrichting op het terrein met maatvoering,
zodat de situering duidelijk is. De tekening is voorzien van een noordpijl;
4 plattegrond van de verkoopwagen/verkoopinrichting (schaal 1:50).
4 Bij bestaande of nieuwe verkoopwagen/verkoopinrichting:
4 foto's van de verkoopwagen/verkoopinrichting;
4 foto's van de bestaande situatie en omliggende bebouwing in enkelvoud.

3. Als de standplaats gelokaliseerd is op particulier terrein

Bedrijfsnaam eigenaar/rechthebbende op het terrein:
Naam en voorletters
eigenaar/rechthebbende
op het terrein:
Adres:

Postcode en woonplaats:

Telefoonnummer of mobiel:
E-mail:

Toestemmingsverklaring eigenaar/rechthebbende van het terrein

Datum:

Handtekening:

4. Bijvoegen

4
4

situatietekening met daarop aangegeven de gewenste lokatie;
handtekening van de eigenaar/rechthebbende van het particulier terrein.

Zonder deze gegevens kunnen wij uw aanvraag niet in behandeling nemen.

Deze aanvraag kunt u zenden naar:
Gemeente Heerhugowaard
Afdeling Omgevingsvergunning
Postbus 390
1700 AJ Heerhugowaard
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