Standplaatsvergunning, aanvraagformulier

Met dit formulier kunt u een standplaatsvergunning in de gemeente Oldebroek
aanvragen.
1. Gegevens aanvrager (persoon die achter de kraam staat)
Voornamen
_________________________________________________
Achternaam
_________________________________________________
Burgerservicenummer
_________________________________________________
Straat en huisnummer
_________________________________________________
Postcode en woonplaats
_________________________________________________
Telefoonnummer
_________________________________________________
E-mailadres
_________________________________________________
2. Gegevens bedrijf
Bedrijfsnaam
KvK-nummer
Branche

_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________

3. Aanvraag standplaatsvergunning
Geef hieronder wat voor soort standplaatsvergunning u wilt aanvragen:

□ Ik wil een vergunning aanvragen voor een reguliere standplaats
□ Ik wil een vergunning aanvragen voor een incidentele standplaats
Geef hieronder aan wat de grootte is van de standplaats die u wilt innemen.
Lengte
_________________________________________________
Breedte
_________________________________________________
Hoogte
_________________________________________________
Wilt u gebruik maken van de gemeentelijke elektriciteitsvoorziening?

□ Ja

□ Nee

Op welke locatie wilt u een standplaats innemen?
□ ‘t Loo

□ Hattemerbroek
□ Noordeinde
□ Oldebroek
□ Oosterwolde
□ Wezep
Voor welke dag(en) in de week (maandag t/m zaterdag) wilt u een standplaatsvergunning aanvragen? Als u
meerdere locaties heeft aangevinkt, vermeld dan per locatie voor welke dag u een vergunning aanvraagt.

□ Maandag
□ Dinsdag
□ Woensdag

____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
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□ Donderdag
□ Vrijdag
□ Zaterdag

____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________

Voor welk(e) dagdeel of dagdelen wilt u een standplaatsvergunning aanvragen? Als u meerdere locaties heeft
aangevinkt, vermeld dan per locatie voor welk dagdeel u een vergunning aanvraagt.
□ Ochtend (06.00 – 12.30 uur) ____________________________________________________

□ Middag (13.00 – 18.00 uur)
□ Avond (18.30 – 21.00 uur)

____________________________________________________
____________________________________________________

Let op: In verband met de weekmarkt in Oldebroek is het niet mogelijk om op vrijdagmiddag een
standplaats in te nemen op het Lambertusplein. Op vrijdagochtend- en avond en de gehele zaterdag is het niet toegestaan om
op deze plaats gebakken, gegrilde of gefrituurde etenswaren te verkopen. In verband met de weekmarkt in Wezep is het niet
mogelijk om op donderdagen een standplaats in te nemen.

5. Ondertekening
De ondergetekende verklaart dat de op dit formulier ingevulde gegevens naar waarheid zijn verstrekt.
Het innemen van een standplaats is gebonden aan regels. Deze zijn opgenomen in de Nota standplaatsenbeleid
2013.
Ik heb kennis genomen van de regels in het standplaatsenbeleid en ga hiermee akkoord:
□ Ja

□ Nee
Naam aanvrager
Datum

______________________________________________
______________________________________________

Handtekening

______________________________________________

6. Versturen aanvraag
We vragen u de volgende bijlagen met dit aanvraagformulier mee te sturen:




kopie legitimatiebewijs
kopie inschrijving KvK
kopie vestigingsvergunning

Het ingevulde formulier met bijlagen stuurt u naar:
Gemeente Oldebroek
Team KCC
Raadhuisplein 1
8096 CP Oldebroek
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