
 

 
Aanvraagformulier 

innemen standplaats 
 

 

 

Alleen een volledig en gedocumenteerd formulier wordt in behandeling genomen. 

Aanvragen voor het innemen van een standplaats dient u minimaal acht weken van 

tevoren in te dienen. 

Aanvragen die later dan drie weken voorafgaand aan het innemen van de standplaats 

worden ingediend, worden niet in behandeling genomen. 

 

 

Dit formulier en aanverwante documenten kunt u sturen naar: 

 

College van burgemeester en wethouders 

Postbus 16 

3930 EA WOUDENBERG 

 

1. Gegevens aanvrager 

 

2. Heeft de verkoop een ideële of commerciële achtergrond? 

 

□ Ideëel, omschrijf voor welk 

doel de opbrengst is bestemd 

 

 

□ Commercieel 

Indien commercieel dient u 

een kopie van uw inschrijving 

bij de Kamer van Koophandel 

en van uw registratie van het 

CRK of Hoofdbedrijfschap 

Detailhandel over te leggen. 

 

 

3. Beschrijving van de te verkopen producten 

 

 

 

 

 

 

  

Naam en voorletters  

Geboortedatum en plaats  

Rechtspersoon 
(vraagt u de vergunning aan namens 
een rechtspersoon?) 

 

Correspondentieadres  

Postcode en plaats  

Telefoonoverdag  

Email-adres  

  



4. Gegevens standplaats 

De aanvrager verzoekt een vergunning tot het innemen van een standplaats op de 

volgende locatie(s): 

 

 

 

 

 

5. Inname standplaats 

De aanvrager verzoekt vergunning tot inname van een standplaats voor de volgende 

dagdelen: 

 

□ Maandag □ ochtend □ middag 

□ Dinsdag □ ochtend □ middag 

□ Woensdag □ ochtend □ middag 

□ Donderdag □ ochtend □ middag 

□ Vrijdag □ ochtend □ middag 

□ Zaterdag □ ochtend □ middag 

 

Datum: Tijd: 

 

6.  Object 

 

Van waaruit vindt de verkoop plaats? □ Voertuig 

□ Kraam 

□ Tafel 

Afmetingen van het object van waaruit de 

verkoop plaats vindt? 1 

Lengte:                   m 

Breedte:                 m 

Oppervlakte:           m2 

U dient bij de aanvraag foto’s van het 

object waaruit de verkoop plaatsvindt toe 

te voegen 

 

□ Bijgevoegd 

 

7. Ondertekening 

 

Plaats:  

Datum:  

Handtekening:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           
1   De oppervlakte van de in te nemen standplaatslocatie, inclusief uitstallingen, bedraagt ten 

hoogte 30 vierkante meter, mits kan worden voldaan aan de criteria gesteld in artikel 3 lid 

1 van de beleidsregels standplaatsen Woudenberg 
 



Wet milieubeheer 

Als de Wet Milieubeheer van toepassing is, geldt een verplichte schriftelijke melding van 

de verkoopinrichting. Soms kan een milieuvergunning vereist zijn.  

 

 

Bijlagen 

U dient de volgende documenten toe te voegen bij het aanvraagformulier.  

 Een overzichtstekening (schaal: 1:200) 

 Recente kopie (niet ouder dan zes maanden) van uw inschrijving bij de Kamer 

van Koophandel 

 Kopie van uw geldige pas van het Centraal Registratiekantoor van de Ambulante 

Handel of een kopie van uw registratie van het Hoofdbedrijfschap Detailhandel 

 Duidelijke foto van uw verkoopinrichting 

 Indien van toepassing een kopie geldig goedkeuringsrapport brandweer (als 

wordt verwarmd/gebraden/gebakken) 

 Indien van toepassing schriftelijke toestemming van de grondeigenaar indien de 

locatie is gelegen op particulier grond  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


