
 

 
 

Aanvraagformulier  

Standplaatsvergunning  

 
Met dit formulier vraagt u een vergunning aan voor het hebben van een standplaats, anders dan een 

marktplaats of een standplaats als onderdeel van een evenement. Wij adviseren u het standplaatsenbeleid 

gemeente Nunspeet eerst door te nemen of een voorgesprek aan te vragen (0341-259 911). 

 

1. Gegevens aanvrager (standplaatshouder) 

Voornamen __________________________________________________ 

Achternaam __________________________________________________ 

Telefoonnummer mobiel __________________________________________________ 

E-mailadres  __________________________________________________ 

Rol □  Vertegenwoordiger onderneming  

 Functie   _______________________________ (ga naar 2) 

 □  Vergunninghouder (vergunning op persoon) (ga verder) 

Burgerservicenummer __________________________________________________ 

Geboortedatum __________________________________________________ 

Geboorteplaats __________________________________________________ 

Straat en huisnummer __________________________________________________ 

Postcode en woonplaats __________________________________________________ 

 

2. Gegevens onderneming  

Naam __________________________________________________ 

KvK-nummer __________________________________________________ 

Vestigingsnummer __________________________________________________ 

Vestigingsadres __________________________________________________ 

Postcode en plaats __________________________________________________ 

Postadres __________________________________________________ 

 

3. Gegevens standplaats 

Geef hieronder de gewenste locatie in en het doel van de standplaats zoals het verkopen van vis en de dagen met 

tijdstippen waarvoor u vergunning wenst. Daarnaast dient u de omvang van de gewenste standplaats aan te geven 

waarbinnen alle voorzieningen geplaatst moeten zijn: 

Doel __________________________________________________ 

Locatie __________________________________________________ 

Omvang standplaats  lengte _________ breedte _________ oppervlakte _________ 

□ Gemeentegrond (Er worden kosten voor gebruik in rekening gebracht) 

□ Particuliere grond (U dient toestemming van de eigenaar mee te sturen) 

Soort standplaats  □ Vast (gehele jaar, max 10 jaar)  

 □ Seizoenstandplaats (tijdelijke standplaats voor max 5 jaar) 

 □ Overige tijdelijke standplaats 
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3a. Vaste Standplaats 

Geef hieronder aan voor welke periode u de vergunning vraagt (Ga vervolgens naar 4): 

Gewenste datum ingang __________________________________________________________ 

Gewenste vergunning termijn in jaren (max 10 jaar) _____________________________________ 

3b. Seizoenstandplaats (Tijdelijke standplaats, zie het standplaatsenbeleid gemeente Nunspeet voor mogelijkheden) 

Geef hieronder aan voor welke periode, dagen en tijdstippen u de vergunning vraagt (Ga naar 4): 

Gewenste periode van ___________________ (datum) tot en met ____________________ (datum) 

Gewenste vergunning termijn in jaren (max 5 jaar) _____________________________________ 

3c. Overige tijdelijke standplaatsen 

Geef hieronder aan voor welke dagen u vergunning vraagt (Ga vervolgens naar 5). Houdt u hierbij rekening met de aan 

de dagdelen (o.a. voor huur) gekoppelde tijden; Ochtend van 07:00 – 12:00 uur; Middag van 12:00 – 18:00 uur; Avond 

18:00 – 22:00 uur:  

 ______________ dag   __________________ (datum) van _______ uur tot _______ uur. 

 ______________ dag   __________________ (datum) van _______ uur tot _______ uur. 

 ______________ dag   __________________ (datum) van _______ uur tot _______ uur. 

 ______________ dag   __________________ (datum) van _______ uur tot _______ uur. 

□ Meer dagen met tijden zijn als bijlage toegevoegd 

 

4. Gewenste dagen (alleen bij vaste standplaats en seizoen standplaats) 
Geef hieronder aan voor welke dag(en) en tijden u de vergunning vraagt. Houdt u hierbij rekening met de aan de 

dagdelen (o.a. voor huur) gekoppelde tijden; Ochtend van 07:00 – 12:00 uur; Middag van 12:00 – 18:00 uur; Avond 

18:00 – 22:00 uur.  

□ Maandag  van _______ uur tot _______ uur. 

□ Dinsdag  van _______ uur tot _______ uur. 

□ Woensdag  van _______ uur tot _______ uur. 

□ Donderdag  van _______ uur tot _______ uur. 

□ Vrijdag  van _______ uur tot _______ uur. 

□ Zaterdag van _______ uur tot _______ uur. 

Verkoop op zon- en feestdagen is alleen toegestaan voor de verkoop van eet-en drinkwaren die direct voor consumptie 

geschikt zijn. Overige goederen en diensten mogen dan niet vanaf een standplaats worden aangeboden! 

□ Zondag van _______ uur tot _______ uur. 
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5. Gebruikte voorziening(en) 
Vul hieronder de gegevens in van gebruikte voorziening(en) zoals kraam, aanhangwagen, ed. Voeg een foto bij. 

De standplaats wordt ingenomen met een: 

□ kraam (zoals wordt gebruikt op de weekmarkt). 

□ (aanhang)wagen kenteken _________________ afmetingen ____________________ 

□ anders, namelijk _______________________________________________________________ 

Plaatsing statafels    □ Ja    □ Nee   aantal (max 2) ____________________ 

Overige voorzieningen _______________________________________________________________ 

 

6. Gewenste nutsvoorziening(en) 

Op een enkele plek is een stroomvoorziening aanwezig, voor gebruik worden kosten in rekening gebracht. 

Wenst u gebruik te maken van de stroomvoorziening (indien aanwezig) 

□ ja □ nee       toelichting ___________________________________________________ 

 

7. Ondertekening 

De ondergetekende verklaart dat de op dit formulier ingevulde gegevens naar waarheid zijn 

verstrekt. 

 

Naam aanvrager ___________________________________________________ 

Datum ___________________________________________________ 

 

Handtekening ___________________________________________________ 

 

8. Versturen aanvraag 

Bij deze aanvraag moet u de volgende bijlagen meesturen:  

 Situatie tekening met weergave standplaats 

 Plattegrond standplaats met voorzieningen 

 Foto’s gebruikte voorzieningen 

 Kopie geldig identiteitsbewijs van aanvrager 

 Kopie van actueel uittreksel KvK (Handelsregister) 

 Bij gebruik particuliere grond toestemmingsverklaring eigenaar. 

 

Het volledig ingevulde formulier met bijlagen stuurt u naar: 

Gemeente Nunspeet 

Directieteam VTH 

Postbus 79 

8070 AB  Nunspeet 


