
 

Aanvraagformulier standplaatsvergunning Warenmarkt 

Gegevens aanvrager 

Naam en voorletters  ________________________________________________________ 
 
Adres    ________________________________________________________ 
 
Postcode en woonplaats ________________________________________________________ 
 
Telefoonnummer  ________________________________________________________ 
 
Email    ________________________________________________________ 
 
KvK-nummer    ________________________________________________________ 
 
(Handels)Naam:   ________________________________________________________ 
 

Markt 

Locatie warenmarkt  ________________________________________________________ 
 
Begintijd   ________________________________________________________ 
 
Eindtijd    ________________________________________________________ 

Producten 

Welke branche is op uw assortiment van toepassing: 
 

Food      Non-food 
 

o Aardappelen, groente en fruit     o Herenkleding 
o Vis        o Dameskleding 
o Zuivel, kaas en eieren      o Onderkleding 
o Vlees en vleeswaren   o Kinderkleding 
o Poelierswaren     o Schoenen 
o Brood, koek en banket       o Beenmode 
o Drop, chocolade en zoetwaren      o (interieur)stoffen 
o Uitheemse snacks    o Bloemen en planten 
o Lokale snacks    o Geluidsdragers, telefonie, etc. 
o Diepvriesproducten en olijven  o Horloges en sieraden 
o Overige food, nl; _______________      o Hobbyartikelen 

o IJzerwaren  
o Gebruikte goederen (bijv. dumpgoederen 

en boeken) 

o Diervoer en -benodigdheden 
o   Overige non-food, nl; _________________ 



Omschrijving van de producten: 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 

Standplaatsgegevens 

 
Frontbreedte van de standplaats:  __________meter 
 
Diepte van de standplaats:             __________meter 
 
Soort standplaats: kraam / verkoopwagen / anders; namelijk: _______________________________ 
(doorhalen wat niet van toepassing is) 
 
Beschikt uw kraam over een kookinstallatie?     O Nee  O Ja 
 
Beschikt uw kraam over een frituur?      O Nee  O Ja 
 
Beschikt uw kraam over een bakplaat of kooktoestel?    O Nee  O Ja 
 
Beschikt uw kraam over een gasaansluiting (met fles)?    O Nee  O Ja 
 
Beschikt uw kraam over een elektrische aansluiting?    O Nee  O Ja 
 
Maakt u gebruik van een aggregaat of generator?   O Nee  O Ja 
 
Heeft u een elektrische aansluiting middels verlengkabel nodig? O Nee  O Ja 
 
Beschikt u over een voortent?      O Nee  O Ja, afmetingen ________ 
 
Indien er bijzonderheden zijn, noem ze hier: __________________________________________________ 
 

Bijlagen 

Voeg de volgende stukken bij uw aanvraag: 
 

 uittreksel van inschrijving Kamer van Koophandel  (verplicht) 

 kopie bewijs lidmaatschap CVAH    (indien van toepassing/aanwezig) 
 bewijs van verzekering      (kopie polis blad en dekkingsoverzicht) 

 
Alleen volledig ingevulde formulieren mét bijlagen worden in behandeling genomen. 

Ondertekening 

 
 
___________________________________   ___________________________________  
Datum       Handtekening aanvrager 
 


