Algemene opmerkingen
Als bedoeld in artikel 5:18 van de Algemene Plaatselijke Verordening Leudal
Mijn gegevens
Bedrijfsnaam:
K.v.K.nummer:
Naam en voorletters aanvrager:
Geboortedatum:

Geboorteplaats:

Adres:

Huisnummer:

Postcode:

Woonplaats:

Tel.nr.:

Tel.nr. werk:

E-mail:
Mobiele nr. waarop u tijdens de standplaatstijden bereikbaar bent:

Mijn aanvraag
 Ik vraag vergunning voor het innemen van een standplaats voor een periode van maximaal 3 maanden
(incidentele standplaats)
 Ik vraag vergunning voor het innemen van een structurele standplaats voor een periode van meerdere
jaren.
De mogelijkheid bestaat om in overleg met de marktmeester een standplaats in te nemen voor een
proefperiode van maximaal één maand. Voor meer informatie hierover kunt u contact opnemen met de
marktmeester, te bereiken onder het algemene telefoonnummer van de gemeente: 0475 – 85 90 00.

Soort artikelen
Te verhandelen artikel of artikelengroep (duidelijk omschrijven):

Plaatsing
De precieze locatie van de standplaats wordt in overleg met de marktmeester bepaald.

Plaats van de kraam/wagen (a.u.b. plaatsnaam en uitgebreide omschrijving van de plek aangeven):

Is bovenstaande plek gemeentegrond of particuliere grond?
 Gemeentegrond
 Particuliere grond; verklaring toestemming van de grondeigenaar meesturen
 Anders, namelijk:
Periode van plaatsing kraam/wagen

Maand en jaar:

t/m

Maand en jaar:

In welke kern(en, op welke dag(en) en tijd(en) wordt de kraam/wagen geplaatst?

van

uur tot

uur

van

uur tot

uur

van

uur tot

uur

van

uur tot

uur

van

uur tot

uur

van

uur tot

uur

Verkoopinrichting
Wat is de frontbreedte van de kraam/wagen:
Wat is de oppervlakte van de kraam/wagen:

Verzekering
U bent verplicht voldoende verzekerd te zijn tegen vorderingen tot schadevergoedingen, wegens aan
gemeente en aan derden toegebrachte schade.
U dient een kopie van de verzekeringspolis als bijlage bij deze aanvraag mee te zenden.

Bijlagen
U dient altijd de volgende bescheiden mee te sturen:





Kopie van geldig identiteitsbewijs aanvrager
Kopie inschrijving Kamer van Koophandel
Kopie verzekeringspolis
Kopie verblijfsdocument waarin is beschreven dat hij/zij de bevoegdheid heeft om in Nederland te
mogen werken c.q. te ondernemen (indien van toepassing)

Ondertekening
Datum:

Plaats:

Handtekening aanvrager:

Dit formulier s.v.p. volledig ingevuld, en samen met de vereiste bijlagen indienen bij:
Gemeente Leudal
t.a.v. Burger Bedrijven Plein
APV/Bijzondere wetten
Leudalplein 1, 6093 HE Heythuysen
Postadres: Postbus 3008, 6093 ZG Heythuysen
Onvolledig ingevulde formulieren worden niet in behandeling genomen. Indien na
vergunningverlening blijkt dat onjuiste informatie is verstrekt, wordt de vergunning ingetrokken.
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