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Aanvraag standplaatsvergunning 
 

 

1 Gegevens van de aanvrager 

1a Naam en voorletters             man    vrouw 

1b Correspondentieadres _________________________________________________________________                                                                                                                             

1c E-mailadres  _________________________________________________________________                                    

1d Postcode en plaats _________________________________________________________________ 

1e Telefoon overdag  _________________________________________________________________ 

1f KvK-nummer (kopie bijvoegen) __________________________________________________________ 

1g Naam contactpersoon ________________________________________________      man    vrouw 

 
1f Verlenging standplaatsvergunning?__________________________________________________ 
  
2  Gemachtigde aanvrager 

2a Naam en voorletters             man    vrouw 

2b Naam bedrijf  _________________________________________________________________                                                                                                                               

2c Correspondentieadres _________________________________________________________________                                    

2d E-mailadres  _________________________________________________________________ 

2e Postcode en plaats _________________________________________________________________ 

2f  Telefoon overdag  _________________________________________________________________ 
    
3   Welk product en/of assortiment wordt verkocht 

3a Product   _________________________________________________________________ 

3b Assortiment  _________________________________________________________________ 

3c Seizoensgebonden product    ______________________________________________________________ 

(bijvoorbeeld kerstbomen, oliebollen)   

 

4   Gewenste locatie, dag c.q. dagen en tijden 

4a Haaksbergen    ja        nee 

4b Buurse     ja        nee 

4c St. Isidorushoeve    ja        nee 

4d  Dagen (niet op zondag)   ma      di      wo      do      vr      za 

4e Tijden   van______________  uur  tot  ______________  uur  

Let op: situatietekening op schaal bijvoegen. 

       

5 Afmetingen verkoopwagen en gebruik stroom gemeente 

5a Afmetingen in meters   (l x b)    _____________________________________________________________ 

5b Gebruik stroom gemeente          ja        nee 

 

 

 



pagina 2 van 2 

6 Handtekening aanvrager c.q. gemachtigde 

Contactpersoon  _________________________________________________________________ 

Datum   _________________________________________________________________ 

 

 

Handtekening contactpersoon __________________________________________________________ 

 

 

Gemachtigde  _________________________________________________________________ 

Datum   _________________________________________________________________ 

 

 

Handtekening gemachtigde   _______________________________________________________________ 
 
 

Toelichting 
 

Voor het innemen van een standplaats moet een standplaatsvergunning aangevraagd worden. Deze vergunning 

wordt voor een bepaalde termijn verleend maar maximaal voor vijf jaren. Een aanvraag wordt getoetst aan het 

bestemmingsplan. Bij strijd met het bestemmingsplan kan de standplaatsvergunning worden geweigerd. Het 

assortiment en het aantal standplaatsen is ook bepalend. 

 

In de APV-regeling (te vinden via: www.haaksbergen.nl)  is het volgende geregeld: 

Maximumstelsel: 

a. maximaal 10 standplaatsen per dag in de bebouwde kom van Haaksbergen; 

b. maximaal  5 standplaatsen per dag in de bebouwde kom van Buurse, uitgezonderd de woensdagen; 

c. maximaal 5 standplaatsen per dag in de bebouwde kom van St. Isidorushoeve, uitgezonderd de 

woensdagen; 

Branche-indeling 

Vis:    maximaal 3 vergunningen per dag; 

Textiel, wol en dergelijke:  maximaal 2 vergunningen per dag; 

Groente en fruit:   maximaal 1 vergunning per dag; 

Bloemen en planten:  maximaal 2 vergunningen per dag; 

Overige:    maximaal 2 vergunningen per dag. 

 

Buurse en St. Isidorushoeve 

Vis:    maximaal 1 vergunning per dag; 

Textiel, wol en dergelijke:  maximaal 1 vergunningen per dag; 

Groente en fruit:   maximaal 2 vergunningen per dag;  

Overige:    maximaal 1 vergunningen per dag. 

 

Lijst van standplaatslocaties: te vinden via www.haaksbergen.nl.  

 

Op grond van de legesverordening van de gemeente Haaksbergen bent u voor het in behandeling nemen van de 

aanvraag  leges verschuldigd. Voor de hoogte van de leges verwijzen wij u naar de gemeentelijke legesverordening. 
 

U kunt het verzoek indienen per post (Postbus 102, 7480 AC HAAKSBERGEN), per E-mail 

(gemeente@haaksbergen.nl) of persoonlijk afgeven aan de balie in het gemeentehuis (locatie: Blankenburgerstraat 

28 te Haaksbergen). Denk er aan dat in alle gevallen het formulier volledig is ingevuld en voorzien is van een 

handtekening. 


