
 1. Seizoensgebonden standplaatsen mogen uitsluitend worden ingericht: 
  a. voor de verkoop van seizoensgebonden producten. 
 2. Tijdens evenementen en warenmarkten mogen standplaatshouders de aan hen toegekende standplaats op het 

evenemententerrein/marktterrein niet exploiteren. 
 3. Een seizoensgebonden standplaats mag voor maximaal drie aaneengesloten maanden worden ingenomen. 
 4. Een vergunning voor een seizoensgebonden standplaats wordt verstrekt voor de duur van maximaal vijf jaar.
 5. De hierboven genoemde termijn is niet geldig voor het Raadhuisplein. Op deze locatie is de termijn maximaal een jaar.  
 6. Het is toegestaan om een oliebollenkraam gedurende de periode waarvoor de vergunning is verstrekt (dus maximaal drie 

aaneengesloten maanden). te laten staan. Een oliebollenkraam hoeft niet verplaatst te worden tussen 22.00 - 06.00 uur. 
 7. De situering van een standplaats is zodanig dat deze op een minimale afstand van 5 meter uit bebouwing is gelegen.  
 8. Om de bereikbaarheid voor de hulpdiensten te waarborgen dienen aanrijroutes altijd over een breedte van minimaal 4,50 

meter te worden vrijgehouden.
 9. Het gebruik van de standplaats is dusdanig dat de (verkeers)veiligheid is gewaarborgd en dat geen overlast/hinder kan 

optreden voor derden. 
 10. Reclameborden/uitingen mogen maximaal 0,5 meter² bedragen;
 11. Reclameborden/uitingen mogen in een straal van  5 meter rondom  de standplaats geplaatst worden;
 12. De fysieke middelen voor een standplaats of objecten die daarvoor worden gebruikt mag/mogen op geen enkele wijze 

vast in de grond verankerd worden.
 13. Vergunninghouder is verplicht ervoor te zorgen, dat het gebied binnen een straal van 50 meter voortdurend wordt 

schoongehouden van afval. Bij in gebreke blijven, zal het opruimen van het afval c.a. op kosten van vergunninghouder 
plaatsvinden.

 14. De standplaats moet na vertrek schoon worden achtergelaten.
 15. Terrasmeubilair is alleen toegestaan binnen een strook van 1,5 meter gemeten vanaf de voorzijde van de standplaats. 

Terrasmeubilair is niet toegestaan aan de zij- en achterkant van de standplaats. 
 16. Versterkte muziek is niet toegestaan.
 17. Het is niet toegestaan om uw auto dan wel ander voertuig te parkeren in de directe omgeving van uw standplaats.
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