Aanvraagformulier standplaatsen

U kunt een standplaats aanvragen als u:
- een natuurlijk persoon bent die de leeftijd van 18 jaar heeft bereikt
- staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel
- handelingsbekwaam bent
Voordat u uw aanvraag indient, vragen wij u om de APV Westvoorne (artikel 5:17 e.v.) en de
Beleidsregels Standplaatsen Westvoorne 2019 goed door te lezen. Hierin vindt u de
begripsomschrijvingen en criteria voor de verschillende typen standplaatsen. Houd er rekening mee
dat een vaste standplaats voor maximaal 1 dag per week, voor maximaal 3 jaar kan worden
aangevraagd. Voor een seizoensstandplaats geldt een termijn van maximaal 7 dagen per week,
maximaal 2 maanden achtereenvolgend. Een incidentele standplaats kan worden aangevraagd voor
maximaal 6 dagen, al dan niet achtereenvolgend, per kalenderjaar.
In de bijlage van de beleidsregels vindt u een standplaatsenkaart. Voor vaste en seizoensstandplaatsen kunt u kiezen uit de ingetekende standplaatsen op de kaart. Voor incidentele
standplaatsen kunt u een gewenste locatie doorgeven, wij beoordelen vervolgens of deze locatie
geschikt is.
Voeg de volgende bijlagen toe aan de aanvraag:
- kopie identiteitsbewijs
- foto van de gewenste kraam of verkoopwagen
- toestemmingsformulier indien het een aanvraag op particulier terrein betreft
Gegevens organisatie
Bedrijfsnaam
KvK-nummer
Straatnaam
Huisnummer
Huisnummertoevoeging
Postcode
Plaatsnaam
Gegevens contactpersoon
Voorletter(s)
Tussenvoegsel(s)
Naam
Functie
Telefoonnummer
E-mailadres

Gegevens standplaats
Type standplaats (omcirkel wat van
toepassing is)
Welke branche?
Locatie vaste of seizoensstandplaats
(Rockanje/Oostvoorne), zie
standplaatsenkaart bij beleidsregels
Locatie incidentele standplaats
(precieze locatie aangeven)

Vast

Seizoens-

Incidenteel

Dagen van de week (let op: vast max 1
dag per week, seizoens- max 7 dagen
per week, zie beleidsregels)
Gewenste startdatum
Gewenste einddatum (houd rekening
met maximum tijdslimiet, zie
beleidsregels)
Wilt u gebruik maken van een
gemeentelijke stroomvoorziening? Let
op: hier zijn kosten aan verbonden
Wat zijn de afmetingen van de
verkoopwagen of kraam? Voeg een
foto bij de aanvraag.
Is de standplaats op particulier
terrein? Zo ja, voeg toestemmingsformulier van eigenaar toe aan
aanvraag.
De legeskosten die verbonden zijn aan een standplaatsvergunning zijn €40,50.
Contact
Heeft u vragen? Neem contact op met team Sport, Economische Zaken & Recreatie:
René Goudzwaard: tel (0181) 40 80 30 / gemeente@westvoorne.nl

