
Aanvraag vergunning marktstandplaats

Voorna(a)m(en) voluit  ..................................................................................................................
 
Achternaam  ..................................................................................................................
 
Geboortedatum en plaats  ..................................................................................................................

Adres  ..................................................................................................................  
 
Postcode + woonplaats  ..................................................................................................................

Telefoonnummer  ..................................................................................................................
 

Voor de weekmarkt op                      .........................………………..…dag te Rijswijk (donderdag of zaterdag)

Welk branche wilt u verhandelen ?  ..................................................................................................................

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

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

Welke verkoopmaterialen wilt u op de desbetreffende standplaats gebruiken (bijvoorbeeld: kraam, verkoopwagen)?

Benodigd aantal meters:  frontbreedte: ..............................................................................................
 
 oppervlakte: ...............................................................................................

Gebruikt u kook- bak- en/of verwarmingsapparatuur:  Ja / Nee  *

Is er een afzuiginstallatie aanwezig: Ja / Nee  *

Benodigde elektriciteit:  ..................................................................................................................

Indien geen vergunning kan worden verleend, wilt u dan op de wachtlijst geplaatst worden:  Ja / Nee  *

Voor welke markt wilt u op de wachtlijst geplaatst worden? (doorstrepen wat niet van toepassing is)

• Donderdagmarkt op Bogaardplein
• Zaterdagmarkt in winkelcentrum Oud-Rijswijk

Gemeente Rijswijk
Horecaloket

Aanvraagformulier  
vergunning marktstandplaats
Als bedoeld in artikel 2.1 van de 
Marktverordening 2012



Aanvraag vergunning marktstandplaats

Vestigingsvergunning afgegeven door de Kamer van Koophandel:

te     ............................................................................. d.d.       ..........................................................................
 
Ingeschreven in het handelsregister:

te   ............................................................................. nummer:  .......................................................................
 

Polisnummer WA-marktverzekering:   ..................................................................................................................
 
Afgesloten bij (naam verzekeringsmaatschappij):  ....................................................................................................  
 

 
Het is ondergetekende bekend dat;
• Onvolledig ingevulde aanvraagformulieren niet in behandeling worden genomen.
• Het verstrekken van onjuiste gegevens kan leiden tot weigering of intrekking van de vergunning en is 

strafbaar.

Naam aanvrager   

   

---------------------------------------  

    Handtekening aanvrager 

      --------------------------------------

Plaats  ............................................................................ Datum ...........................................................................

N.B. De door u op dit formulier verstrekte informatie maakt deel uit van uw vergunningaanvraag. 
De aanvrager dient bij zijn aanvraag de volgende bescheiden over te leggen:
1. Een geldig legitimatiebewijs(geen rijbewijs), zoals bedoeld in de Wet op de identificatieplicht, van iedereen die 

op de vergunning komt.;
2. Een verklaring van de belastingdienst, waarop zijn sofi-nummer staat vermeld;
3. Een geldig bewijs van lidmaatschap Centrale Vereniging voor de ambulante Handel (CVAH).
4. Een geldig afschrift van de aansprakelijkheidsverzekering voor marktkooplieden.
5. 2 recente pasfoto’s.

• De behandelingstermijn is acht weken.
• Kijk voor legeskosten op www.rijswijk.nl 
• Na de vergunningverlening zal een rekening worden toegezonden die binnen dertig dagen na de datum van 

verzending moet zijn voldaan.

Gemeente Rijswijk
T.a.v.: Horecaloket 
Postbus 5305, 2280 HH Rijswijk.
Email: horecaloket@rijswijk.nl
Telefoon: 14 070 




