AANVRAAGFORMULIER STANDPLAATSVERGUNNING
Aan het college van burgemeester en wethouders van Waterland
Postbus 1000
1140 BA MONNICKENDAM
Aanvrager (naam organisatie)

: ……………………………………………..………

Adres

:…………………………………………..………….

Postcode en Plaats

:………………………………………………………

Kamer van Koophandelnummer

: …………………..………………………………….

Naam Contactpersoon

: ………………………………..……………………

Telefoon

:…………..…………………………………………

Telefoon Mobiel

:………..……………………………………………

Email

:……..……………………………………………….

Verzoekt vergunning te verlenen, voor het innemen van een standplaats op grond van artikel
5:18 van de Algemene Plaatselijke Verordening Waterland bepaalde.
In de kern:

Ο Broek in Waterland
Ο Ilpendam
Ο Katwoude

Ο Marken
Ο Monnickendam
Ο Overleek

Ο Uitdam
Ο Watergang
Ο Zuiderwoude

Exacte Locatie (straatnaam)
: ……………………………………………………..
(Wilt u svp een situatieschets met de aanvraag meesturen?)
Wat zijn de exacte afmetingen van de verkoopwagen?: …….m x…….m = ……….m²
Worden parkeervakken/plaatsen gebruikt?
Zo ja, welke? (locatie aangeven op tekening)

J/N*

…………………………………………………………………………………………………………
Welk product en/of assortiment wordt :………………………………………………………
vanaf de standplaats verkocht?
(zo volledig mogelijk aangeven)
:………………………………………………………
In welke periode wilt u gebruik maken van de standplaats

: ……………t/m………………

Op welke weekdagen wilt u de standplaats innemen?
Maandag / Dinsdag / Woensdag / Donderdag / Vrijdag / Zaterdag / Zondag
(Doorhalen wat niet van toepassing is)

Op welke tijdstippen wilt u gebruik maken van de standplaats :…………..t/m…………..uur
(hier graag de tijden invullen dat u de standplaats in wil nemen)
Wilt u gebruik maken van een gemeentelijke stroomvoorziening (indien aanwezig)

J/N*

Waarvoor wilt u stroom gebruiken?:
Ο voor verlichting, koeling, oven en/of overige apparaten
Ο alleen verlichting
(voor gebruik van stroom van de gemeente wordt een vergoeding in rekening gebracht)
Ruimte voor opmerkingen / toevoegingen etc:
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………

Bij te voegen bijlagen:
− recent uittreksel Kamer van Koophandel;
− Situatietekening waarop de standplaats staat aangegeven inclusief afmetingen(schaal 1:100).
Ondertekening:
Datum

Plaats

………………….

………………………

Handtekening
………………………………..

Uw aanvraag wordt in behandeling genomen als deze tijdig is ingediend en is voorzien van alle gevraagde gegevens en bijlagen.
Voor de behandeling van een aanvraag standplaatsvergunning wordt op grond van de legesverordening
van de gemeente Waterland leges geheven.
U kunt dit formulier e-mailen naar gemeente@waterland.nl of opsturen naar:
Gemeente Waterland
Afdeling Algemene en Juridische Zaken
Postbus 1000
1140 BA Monnickendam

DIT AANVRAAGFORMULIER IS GEEN TOESTEMMING EN GEEN VERGUNNING
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