
 
College van burgemeester en wethouders 

Afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling en Beheer 

Postbus 140 

9500 AC Stadskanaal 

 

Aanvraagformulier voor een standplaatsvergunning APV  
 

Dit formulier is NIET bedoeld voor de warenmarkt! 

Voor de warenmarkt is een ander formulier beschikbaar, deze kunt u vinden op www.stadskanaal.nl 

 

Alle velden zijn verplicht om in te vullen, tenzij anders aangegeven.  

 

Aanvrager 

 

BSN:    ____________________   

 

Geslacht:   O man 

    O vrouw 

 

Voorletters:   ________________ 

 

Achternaam:   ___________________________________________________________ 

 

Straat + huisnummer:  ___________________________________________________________ 

 

Postcode + Woonplaats:  ___________________________________________________________ 

 

Registratienummer Kamer van Koophandel: _____________________________________________ 

 

(Handels)Naam:   ___________________________________________________________ 

 

Telefoonnummer:  ___________________________________________________________ 

 

E-mail:    ___________________________________________________________ 

 

Gegevens van de standplaats 

 

Lengte:  _______________ m 

 

Breedte: _______________ m 

 

Hoogte:  _______________ m 

 

Soort standplaats: O  kraam 

 

   O verkoopwagen ,kenteken: __________-__________-__________ 

 

   O aanhangwagen ,kenteken: __________-__________-__________ 

 

   O anders, namelijk: _____________________________________________ 
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Het gaat om een standplaats voor: 

 

O de verkoop van producten, namelijk: ____________________________________________________ 

 

     ____________________________________________________ 

  

O het verstrekken van informatie over: ____________________________________________________ 

 

     ____________________________________________________ 

 

Periode voor de standplaats: (u kunt alleen een datum/data kiezen binnen een kalenderjaar. Het is dus niet mogelijk 

data op te geven die beginnen in het huidige jaar en eindigen in het nieuwe jaar) 

 

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) 

 

Locatie 
 

De gemeente werkt met een maximumstelsel qua standplaatsen.  

U kunt alleen aangeven in welke plaats (in onze gemeente) u een plek wilt.  

 

Plaats:   ________________________________________________________________________ 
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Bijzonderheden (kruis aan wat van toepassing is) 

 

Kookinstallatie  O Nee  O Ja 

 

     O frituur  

O bakplaat of kooktoestel 

     O gasaansluiting (met fles) 

 

Elektrische aansluiting  O Nee  O Ja 

     O gebruik van aggregaat of generator 

     O elektrische aansluiting middels verlengkabel nodig 

 

Voortent  O Nee  O Ja 

     Afmetingen: __________m X __________m 

 

O Andere bijzonderheden:_________________________________________________________________ 

 

Toe te voegen bijlagen 

 

o uittreksel Kamer van Koophandel, niet ouder dan twee maanden (niet nodig voor informatie standplaats) 

o keuringscertificaten van elektrische- of gasinstallaties (indien van toepassing) 

o tenaamstellingsbewijs voertuig (indien van toepassing) 

o bewijs van verzekering, voor in ieder geval WA (niet nodig voor informatie standplaats) 

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

 

Ondertekening 

 

Aldus naar waarheid ingevuld, volledig en voorzien van de gevraagde bijlagen, 

 

Plaats: ___________________________________ Datum: __________-__________-__________ 

 

 

Handtekening: ___________________________ 

 

 

Procedure en nadere informatie 

Na ontvangst van uw aanvraag nemen wij in principe binnen acht weken een beslissing. Deze termijn kan 

met zes weken verlengd worden. Onze beslissing ontvangt u schriftelijk. Het is daarom belangrijk dat u 

tijdig een aanvraag indient om teleurstellingen te voorkomen. 

 

Als uw aanvraag niet compleet of onvolledig is nemen wij uw aanvraag niet in behandeling. Indien 

mogelijk krijgt u nog wel de mogelijkheid om deze aan te vullen.  

 

Voor het behandelen van uw aanvraag worden er legeskosten in rekening gebracht. Deze kunt u 

terugvinden in onze Legesverordening (www.regels-stadskanaal.nl)  

 

Tevens kunnen er kosten in rekening worden gebracht voor de vergoeding van het gebruik van de 

gronden en eventuele energiekosten.  

 

De gemeente werkt met een maximumstelsel voor het aantal standplaatsen. Het kan daarom voorkomen 

dat de door u aangeven locatie of tijdstip niet beschikbaar is.  
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