
 Aanvraagformulier marktstandplaatsvergunning
ingevolg de Marktverordening gemeente Ermelo 2016

Vul dit formulier in, zet uw handtekening en stuur de aanvraag met 

de gevraagde bijlagen op naar het college van burgemeester en wethouders, 

Postbus 500, 3850 AM Ermelo.

1.  Gegevens aanvrager

Naam ..........................................................................................................o M    o V

Adres  ............................................................................................................................

Postcode/Woonplaats             ............................................................................................................................                                                                  

Telefoon-/Mobielnummer  ............................................................................................................................

E-mailadres   ............................................................................................................................

Bedrijfsnaam  ............................................................................................................................

KvK nummer .............................................................................. d.d. .......................................

Ingeschreven in Handelregister te .............................................................................. d.d. .......................................

Registratiekaart CRK nummer .....................................................................geldig tot ........................................

2.  Te verhandelen artikelen of artikelgroepen

Branche

In welke branche wilt u artikelen verhandelen?  .........................................................................................................
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1 a.g.f.  
2 Zuivelproducten  
3 Vis  
4 Wild en gevogelte  
5 Brood, koek en banket  
6 Drop, snoep, chocola  
7 Vlees en vleeswaren  
8 Noten en zuidvruchten  

   9 Ondergoed, lingerie en onderkleding  
10 Kleding/kinderkleding  
11 Stoffen  
12 Kleinvakartikelen  
13 Wol en handwerkpakketten  
14 Bloemen en planten  
15 Schoenen  
16 Leder en lederwaren  

17 Gereedschappen/rijwiel  
18 Huishoudelijke artikelen  
19 Bijouterie  
20 Dierbenodigdheden  
21 Wenskaarten/hobbyartikelen  
22 Diversen  
23 Warme snacks  



Geef een duidelijke omschrijving

.................................................................................................................................................................................  

.................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................

Welke artikelen gaat u binnen deze branche verkopen?  ............................................................................................

3.  Verkoopmaterialen

a.  Maakt u gebruik van een mobiele bakwagen of-kraam? o  Ja

  o  Nee

 Toelichting: Hieronder vallen bijvoorbeeld bakkramen 
 voor de verkoop van oliebollen, patat, vis, vlees, e.d. 
 Deze kramen/wagens zijn door gespecialiseerde 
 bedrijven gebouwd en moeten in het bezit zijn van 
 een geldigkeuringsrapport van de installaties.

     Zo ja, van welke voorzieningen maakt u gebruik? o frituren 

  o bakken 

  o braden 

  o grillen

	 	 o heaten

b.  Wat zijn de afmetingen van het verkoopmiddel?  - Lengte  .........................................

     (Met verkoopmiddel wordt bedoeld het object waaruit  - Breedte ........................................

     de verkoop plaatsvindt) - Hoogte  ........................................

c.  Plaatst u losse objecten bij het verkoopmiddel? o  Ja 

   Welke objecten? .....................................................

    ..............................................................................

    ..............................................................................

    ..............................................................................

  o  Nee

d.   Wat zijn de totale afmetingen van de marktstandplaats  - Lengte  .........................................

      inclusief uitgeklapte luifel, eventueel los te plaatsen  - Breedte ........................................

      objecten en uitstalling producten? - Hoogte  ........................................

e.   Maakt u gebruik van stroomvoorzieningen

      van gemeente Ermelo? o  Ja 

      Zo ja, welke locatie ..................................................

  ................................................................................ 
  U dient expliciet aan te geven van welke stroomkast(en)  
  en/of -put(ten) u gebruik maakt. Hiervoor kunt u de   
  kaart raadplegen op www.ermelo.nl/stroomvoorziening

   Stroomvoorzieningen ...................x 230V/16A

                                      .................. x 230V/400V/16A

  o  Nee

In het kader van de brandveiligheid dient u te voldoen 
aan de voorschriften welke gesteld worden in het 
Besluit brandveilig gebruik en basishulpverlening 
overige plaatsen.

http://www.ermelo.nl/stroomvoorziening


4.   Ontheffingen

 o	Gebruik geluidsapparatuur  ....................................................................................

	 o	Gebruik kook-, bak- en/of verwarmings-

  apparatuur voor  ....................................................................................

5.   Ondertekening

Datum  .......................................................................................................................................................

Handtekening ......................................................................................................................................................

Verplichte bijlagen

-  Recent uittreksel van de Kamer van Koophandel.

-  Duidelijke tekening van het verkoopmiddel.

-  Situatietekening of foto met daarop aangegeven het verkoopmiddel en eventuele los te plaatsen objecten en   

   uitstalling van producten.

N.B. Voor een aanvraag om een vergunning en voor het plaatsen op de wachtlijst kunnen leges worden geheven.

       Standplaatsen worden alleen aan natuurlijke personen toegewezen.

Leges

Conform de Legesverordening van degemeente Ermelo zijn aan de aanvraag van een standplaatsvergunning

kosten verbonden.De hoogte van de kosten kunt u bekijken op www.ermelo.nl. In de Legesverordening ziet u het 

bedrag dat bij de door u aangevraagde standplaatsvergunning hoort.

Kosten gebruik standplaats en nutsvoorzieningen

Er worden geen aansluitingen op nutsvoorzieningen zoals elektriciteit, riool en water aangelegd. U dient hiervoor zelf 

de nodige voorzieningen te treffen, rekening houdende met geldende wettelijke voorschriften.

Als wel een gemeentelijke nutsvoorziening beschikbaar is voor een standplaats, is het mogelijk hier gebruik van 

te maken. Vraagt u hiervoor toestemming aan bij de gemeente Ermelo (hiervoor wordt een vergoeding in rekening 

gebracht). De kosten voor het gebruik van de standplaats en nutsvoorzieningen vindt u op www.ermelo.nl.


