
1. Gegevens aanvrager

Achternaam      Voorletter(s)

KvK-nummer

Functie

Straat en huisnummer

Postcode en woonplaats

E-mailadres

Telefoonnummer

Aanvraagformulier standplaatsvergunning 
vast en seizoen

47812



2. Gegevens over de standplaats 

Om wat voor soort standplaats gaat het?

 Vaste standplaats

 Seizoen standplaats

3. Gegevens over de locatie, producten, tijdstippen en afmetingen 

Waar wilt u de standplaats innemen? 

 Gemeentegrond

 Particuliere grond (schriftelijke toestemming) 

Beschrijving van de etenswaren die u wilt verkopen  

Beschrijving van het product (voedsel)

In welke periode wilt u de standplaats innemen?

 jaar (maximaal 5 jaar, m.u.v. Rensenpark en 

 Raadhuisplein: dit is maximaal 1 jaar)

 van –        –

 tot en met –        –

3.1 Locatie vaste standplaats 

Voor welke locatie heeft u belangstelling?

Emmen

 Angelslo (winkelcentrum) 

 Bargeres (winkelcentrum)

 Emmerhout (winkelcentrum)

 Emmermeer (winkelcentrum)

 Hoofdstraat

 Marktplein

 Nijbracht 25 

 Raadhuisplein (max. 1 jaar)

 Rensenpark (max. 1 jaar)

 Rietlanden (winkelcentrum) 

 Willinkplein

Om zoveel mogelijk standplaatsen te kunnen toewijzen, verzoeken wij u uw eerste en tweede voorkeur door te geven. 

1e voorkeur  

2e voorkeur

47789

Op welke dagen (max. 2 dagen) wilt u de standplaats innemen? 

 maandag vrijdag

 dinsdag zaterdag

 woensdag zondag

 donderdag

Tussen welke tijdstippen wilt u de standplaats innemen?

van             uur tot             uur

Totale afmeting van de standplaats (incl. luifel) 

Lengte     m

Breedte     m

Oppervlakte      m2 

Klazienaveen 

 Hoek Noordersloot 

 Meridiaandam 

 Winkelcentrum

 Emmer-Compascuum (Oude Marktplein)

 Erica (Brug/Havenstraat)

 Nieuw-Amsterdam (marktplein)

 Nieuw-Weerdinge (Beertaplein)

 Schoonebeek  (marktplein)

 Zwartemeer (Meerstal)



3.2 Locatie seizoen standplaats 

Voor welke locatie heeft u belangstelling?

Emmen

 Angelslo (winkelcentrum) 

 Bargeres (winkelcentrum)

 Hoofdstraat

 Parc Sandur (winkelcentrum)

 Raadhuisplein (max. 1 jaar)

Om zoveel mogelijk standplaatsen te kunnen toewijzen, verzoeken wij u uw eerste en tweede voorkeur door te geven. 

1e voorkeur  

2e voorkeur

Bij te voegen stukken (verplicht)
Bij deze aanvraag moeten de volgende bijlagen worden toegevoegd:

1. Kopie inschrijving van Kamer van Koophandel

2. Schriftelijke toestemming grondeigenaar (bij standplaats op particuliere grond).

4.  Ondertekening 

Plaats

Datum –        –

 

Handtekening

5. Versturen van de aanvraag
U kunt dit formulier zenden aan:

• Post: Gemeente Emmen, team vergunningen, Postbus 30.0001, 7800 RA Emmen. 

• E-mail: gemeente@emmen.nl 

 

 Klazienaveen (winkelgebied/centrum)

 Nieuw-Amsterdam (winkelgebied/centrum)

 Schoonebeek  (winkelgebied/centrum)

Attentie  

Leges
Conform de legesverordening van de 
gemeente Emmen zijn aan de aanvraag van 
een standplaatsvergunning kosten verbonden. 
De hoogte van de kosten kunt u bekijken op 
onze website. In de legesverordening ziet u 
het bedrag dat bij de door u aangevraagde 
standplaatsvergunning hoort.

 

Kosten gebruik standplaats en nutsvoorzieningen
Er worden geen aansluitingen op nutsvoorzieningen zoals elektriciteit, riool en 
water aangelegd. U dient hiervoor zelf de nodige voorzieningen te treffen, rekening 
houdende met geldende wettelijke voorschriften. Als wel een gemeentelijke 
nutsvoorziening beschikbaar is voor een standplaats, is het mogelijk hier gebruik van te 
maken. Vraagt u hiervoor toestemming aan bij de gemeente Emmen (hiervoor wordt 
een vergoeding in rekening gebracht). De kosten voor het gebruik van de standplaats 
en nutsvoorzieningen vindt u op onze website. 
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