
  AANVRAAGFORMULIER STANDPLAATSVERGUNNING   De aanvrager dient dit formulier in te leveren bij of te zenden aan: gemeente Steenwijkerland, afdeling Inwoners en Ondernemers bezoekadres: Vendelweg 1, 8331 XE  STEENWIJK postadres: Postbus 162, 8330 AD  STEENWIJK  ADRESGEGEVENS Voorna(a)m(en)       Tussenvoegsel       Achternaam        Straatnaam       Huisnummer       Huisletter       Huisletter toevoeging       Postcode       Woonplaats        Nederlands  Anders, te weten   Nationaliteit In de Vreemdelingenwet 2000 is een verificatieplicht voor bestuursorganen opgenomen met betrekking tot verblijfsdocumenten van vreemdelingen. Aanvragers die niet in het bezit zijn van een geldig verblijfsdocument komen niet in aanmerking voor een standplaatsvergunning of andere beroepsmatige dan wel bedrijfsmatige activiteiten.  Telefoonnummer        E-mailadres       KvK-nummer        ALGEMEEN Neemt u persoonlijk de standplaats in  ja  nee Als u bij de vorige vraag nee heeft geantwoord, door wie laat u zich dan vervangen   bij u in dienst zijnd personeel  partner  zoon/dochter Naam van de vervanger is       Heeft uw aanvraag betrekking op een verlenging van de standplaatsvergunning  ja  nee  VERKOOPINFORMATIE Welke branche       Welke producten wilt u verkopen?         Welk verkoopmiddel wordt gebruikt?  kraam   verkoopwagen  anders namelijk   



 AFMETINGEN/LOCATIE Hierbij geldt dat niet alleen de verkoopinrichting als zodanig maar ook de overkapping, de uitstallingen en de voor opslag benodigde ruimte in de berekening van de in te nemen oppervlakte meetellen. Bepalend is het daadwerkelijk ruimtelijke beslag Woonplaats       Straat             Afmetingen   Standplaats     jaarstandplaats  seizoenstandplaats  weekmarkt  tijdelijke standplaats (maximaal 6 weken)  Heeft u een stroomvoorziening nodig?  ja  nee  BIJZONDERHEDEN   Wordt het verkoopmiddel nadat de verkoop is beëindigd verwijderd? Zie toelichting opbouw en ontruiming.  ja  nee  INDIEN VAN TOEPASSING Worden op de standplaats etenswaren gebakken of bereid, zoals warme snacks, warme vis, warme loempia’s, enzovoort?    ja, ga naar de volgende vraag  nee, ga naar de bijlagen Heeft u al een melding gedaan op grond Wet milieubeheer bij de afdeling milieu van de gemeente Steenwijkerland?  (Het verkoopmiddel moet voldoen aan bepaalde milieueisen.)  ja  nee   BIJLAGEN WANNEER DE VOLGENDE GEGEVENS ONTBREKEN, KAN DE AANVRAAG NIET IN BEHANDELING WORDEN GENOMEN Bij deze aanvraag dient u de volgende bijlagen in te leveren: - een kopie van een geldig identiteitsbewijs (paspoort of identiteitskaart) of een document waaruit blijkt dat u rechtmatig in Nederland verblijft; - een kopie van het geldige Bewijs van registratie (de “marktpas”) van het Hoofdbedrijfschap Detailhandel; - foto van het verkoopmiddel (voor-, achter- en zijkanten); - een bewijs van verzekering tegen schade aan (gemeentelijke) eigendommen.     ONDERTEKENING              (plaats) (datum) (handtekening)  VERGUN109-1202-06 


