
 
 

Aanvraagformulier voor een standplaatsvergunning 
 

Dit formulier is NIET bedoeld voor de warenmarkt! Voor de warenmarkt is een ander formulier beschikbaar, 
deze kunt u vinden op www.hethogeland.nl Alle velden zijn verplicht om in te vullen, tenzij anders 
aangegeven. 

 

Gegevens aanvrager 
 

 
Naam en voorletters 

 
   

Adres    

Postcode en woonplaats   _ 

Telefoonnummer    

Email    

KvK-nummer    

(Handels)Naam:    

Standplaatsgegevens 
 

 
 

Lengte  m 

 
 

Breedte  m Hoogte  m 

 

Soort standplaats: O kraam 
 

O verkoopwagen ,kenteken  -----------------------------------    
 

O aanhangwagen ,kenteken  -----------------------------------    
 

O anders, namelijk:    
 

Wat verkoopt u 
 

 

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:   

http://www.hethogeland.nl/


Locatie 

Bijlagen 

Ondertekening 

 
 

U kunt alleen data binnen één kalenderjaar aangeven. 
 

O één kalenderjaar,   (jaar) 
 

O één kalendermaand,   (maand) 
 

O één dag,   (datum) 
 

O anders namelijk  (van-tot data invullen) 

Op welke dagen/tijdstippen wilt u de standplaats innemen: 

O maandag   (uur) tot  (uur) 
O dinsdag   (uur) tot  (uur) 
O woensdag   (uur) tot  (uur) 
O donderdag   (uur) tot  (uur) 
O vrijdag   (uur) tot  (uur) 
O zaterdag   (uur) tot  (uur) 
O zondag   (uur) tot  (uur) 

 
 

 
 

Op welke locatie wilt u een standplaats innemen?    
 
 

 
 

 

Voeg de volgende stukken bij uw aanvraag: 
 

 uittreksel van inschrijving KvK, niet ouder dan 2 maanden. (verplicht)

 keuringscertificaten van elektrische- of gasinstallaties (indien van toepassing)

 tenaamstellingsbewijs voertuig (indien van toepassing)
 bewijs van verzekering, voor in ieder geval WA (niet nodig voor informatie standplaats)

 foto’s van de kraam, verkoopwagen of aanhanger (indien aanwezig)

 

Alleen volledig ingevulde formulieren mét bijlagen worden in behandeling genomen. 
 
 

 
 
 
 

Datum Handtekening aanvrager 

Periode van de standplaats 


