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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 _________________________________________________________________ 

 

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, ijs (alleen in de periode 1 april tot 1 oktober)  

3d Maatschappelijk belang nl.:________________________________________________________________ 

 (bijv. belangen van gezondheid/onderzoek, maatschappelijke ondersteuning) 

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

4a Haaksbergen    ja           nee 

4b Buurse     ja            nee 

4c St. Isidorushoeve    ja            nee 

 Let op: situatietekening op schaal locatie bijvoegen. 

 

4d  Dagen                                 ma     di    do    vr    za 
 

4e Tijden   van ……      uur tot ……           uur      
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5 Afmetingen verkoopwagen en gebruik stroom gemeente 

5a Afmetingen in meters (l x b )___________________________________________________________ 

5b Gebruik stroom gemeente      ja              nee  

 

6 Handtekening aanvrager c.q. gemachtigde 

Aanvrager  __________________________________Datum ______________________ 

 

Handtekening aanvrager _________________________________________________________________ 

 

Gemachtigde_________________________________Datum_____________________________________ 

 

Handtekening gemachtigde   _______________________________________________________________ 
 
 

Korte toelichting 
 

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

wordt voor een verleend voor maximaal voor één jaar. Een aanvraag wordt getoetst aan het bestemmingsplan, het 

assortiment en het aantal standplaatsen is ook bepalend. In de APV-regeling (te vinden via: www.haaksbergen.nl)  is 

het volgende geregeld: 

Een standplaats wordt alleen verleend voor de dagen maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag en zaterdag tussen 8.00 

uur en 18.00 uur. 

Een standplaats voor de vrijdag wordt op aanvraag ook verleend tussen 18.00 uur en 21.00 uur. 

 

Dagdelen 

De standplaats wordt verleend voor een of meerdere dagdelen. Een dagdeel is een aaneengesloten periode van 5 

uren op een dag. 

Voor het gebruik van een standplaats wordt marktgeld in rekening gebracht.  Voor de berekening van marktgeld wordt 

een gedeelte van een marktdag ook aangemerkt als een hele marktdag. Indien geen gebruik wordt gemaakt van de 

door de gemeente aangebrachte electriciteitsvoorziening wordt het marktgeld verhoogd met een bedrag per dagdeel. 

Bij een inname van een standplaats voor meer dan 5 uren worden twee dagdelen (betreft inname voor 6 tot en met 10 

uren) danwel drie dagdelen (betreft inname standplaats voor 11 uren tot en met 15 uren) in rekening gebracht. 

U moet toestemming hebben van de eigenaar van de grond. 

De maximale lengte van een kraam is 10 meter (inclusief dissel) en de maximale oppervlakte bedraagt 36m². 

 

Kosten vergunning:  te vinden via de legesverordening op www.haaksbergen.nl.  

Kosten marktgelden  te vinden via verordening marktgelden op www.haaksbergen.nl 
 
 

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 eraan dat in alle gevallen het formulier volledig is ingevuld en voorzien is van een 

handtekening. 
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