invullen op de computer of
met zwarte pen en in blokletters
ondertekenen en - met bijlagen - opsturen

Aanvraagformulier
toewijzing/verlenging
standplaats

Lees altijd bij het invullen de Toelichting voor nadere informatie (zie pagina 3).
1.

Gegevens aanvrager
achternaam en voorletters*:
geboortedatum en -plaats*:
straat en huisnummer*:
postcode en woonplaats*:
e-mail*:
telefoonnummer*:
06-nummer:
burgerservicenummer*/**:

2.

Locatie
locatie*:

3.

Omvang verkoopinrichting
1. omvang wagen/kar*:
2. omvang luifel e.d.:
3. kenteken*:

4.

Dag(en) en tijd(en) uitstalling
periode:		van:				tot:
dag(en)*:
tijd(en)*:
producten*:

5.

bijlagen
foto's standplaatswagen
situatieschets en foto's van de omgeving van de standplaats
pasfoto
vestigingsvergunning (indien vereist)

z.o.z.

directie Maatschappelijke Ontwikkeling
afdeling Veiligheid en Wijken

*) Deze velden verplicht invullen
**) Burgerservicenummer = sofinummer

postbus 1086, 2800 BB Gouda
telefoon 14 0182
e-mail gemeente@gouda.nl
www.gouda.nl
150032.33

4.

Opmerkingen
opmerkingen:

5.

Ondertekening
naar waarheid ingevuld
plaats*:				datum*:
handtekening aanvrager*:

Printen

*) Deze velden verplicht invullen.
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Herstel

toelichting bij het aanvraagformulier standplaats
Dit formulier is noodzakelijk voor het indienen van een aanvraag voor een vaste standplaats anders
dan op een markt.
ad 1.

gegevens van de aanvrager
De standplaatsvergunning is strikt persoonlijk en kan niet op naam van een rechtspersoon
worden aangevraagd.

ad 2.

locatie
In de gemeente Gouda is het niet gebruikelijk op verzoek een standplaatslocatie toe te
wijzen. De aanvrager dient zelf een geschikte locatie te zoeken. In het centrum van Gouda
(binnen de singels) worden geen standplaatslocaties toegewezen.

ad 3.

omvang verkoopinrichting
Deze omvang is van de wagen of kar (lengte, breedte en hoogte) gecombineerd met de omvang van de luifel, overkapping enzovoort.

ad 4.

dag(en) en tijd(en) uitstalling
De dagen of dagdelen dat u de standplaats wilt innemen en de tijden gedurende deze dagen.

ad 5.

bijlagen
De foto's van de wagen of kar zijn noodzakelijk in verband met toetsing. De situatieschets
en foto's van de omgeving dienen voldoende nauwkeurig te zijn en de verhoudingen dienen
in meters te worden aangegeven. De pasfoto zal worden gebruikt voor controledoeleinden.
De vestigingsvergunning wordt afgegeven door de Kamer van Koophandel Rotterdam,
regiokantoor Gouda, Burgemeester van Reenensingel 101, Postbus 57, 2803 PA Gouda.
(010) 40 27 777. Geen vestigingsvergunning is vereist voor de verkoop van gedrukte stukken,
consumptie-ijs en geringe eet- en drinkwaren voor de onmiddelijke consumptie bereid.
Indien eet- en drinkwaren verkocht worden, is het aan te raden vooraf informatie in te winnen
m.b.t. de milieu-eisen bij Omgevingsdienst Midden-Holland (OMDH), afdeling vergunningen,
Thorbeckelaan 5, 2805 CA Gouda, (0182) 545 700.

ad 6.

volledigheid gegevens
Een aanvraag kan niet in behandeling worden genomen indien het aanvraagformulier niet
volledig is ingevuld en/of de bijgevoegde gegevens onvolledig zijn. U wordt daarvan op de
hoogte gesteld, waarna u binnen de gestelde termijn de gegevens kunt aanvullen.
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