Aanvraagformulier
standplaatsvergunning
Dit formulier is bedoeld voor het aanvragen van een vergunning voor een incidentele of vaste standplaats als bedoeld in artikel 5:10 van de Algemene Plaatselijke
Verordening Gouda 2009 (APV).

1.

invullen op de computer of met
zwarte pen en in blokletters

Gegevens organisator/organisatie en contactpersoon
De organisator kan een natuurlijke persoon of rechtspersoon zijn. Hij/zij is verantwoordelijk voor een complete aanvraag en na
verlening van de vergunning voor het nakomen van de vergunningvoorschriften.
Naam organisator:
KvK- & vestigingsnummer*:
of BSN-nummer*:
Straat en huisnummer*:
Postcode en plaatsnaam*:
Telefoonnummer*:
E-mail:
Website / social media:
Naam contactpersoon aanvraag:
Telefoonnummer contactpersoon:				
Naam contactpersoon tijdens standplaats:
06-nummer (bereikbaar tijdens standplaats):

2.

Wat voor type standplaats wilt u aanvragen?
tijdelijke standplaats

vaste standplaats

3.

Locatie van de standplaats

4.

Omvang verkoopinrichting
1. Omvang wagen / kraam / kar*:
2. Omvang luifel e.d.:
3. Kenteken*:

5.

Dag(en) en tijd(en) standplaats
Periode

van:

tot:

Dag(en)*:
Tijd(en)*:
Productverkoop*:

Vervolg >

*) Deze velden verplicht invullen.

directie Maatschappelijke Ontwikkeling
afdeling Veiligheid en Wijken
postbus 1086, 2800 BB Gouda
telefoon 14 0182
e-mail gemeente@gouda.nl
www.gouda.nl
278181

> Vervolg

6.

Ondertekening
Naar waarheid ingevuld:
plaatsnaam*:						datum*:
handtekening aanvrager*:

handtekening gemachtigde*:
(machtiging bijvoegen)

Printen

Herstel

Niet volledig ingevulde formulieren en niet tijdig ingediende aanvragen kunnen niet in behandeling genomen worden. Een
aanvrager is verplicht alle informatie te verschaffen die voor de beoordeling van de aanvraag noodzakelijk is. Aan het
invullen van dit formulier kunnen geen rechten worden ontleend. Voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor
een vergunning of ontheffing worden leges in rekening gebracht. Wilt u meer informatie hierover neem dan contact op met
een medewerker van het team bijzondere wetten van de gemeente Gouda, op het telefoonnummer 14 0182.

Dit formulier inclusief plattegrond en overige benodigde bijlagen sturen naar:
gemeente Gouda
afdeling Veiligheid en Wijken
postbus 1086
2800 BB Gouda
Of u maakt een scan maken van uw (ondertekende) aanvraag en stuurt deze digitaal op naar:
gemeente@gouda.nl

7.

Checklist toe te voegen bijlages

		
Gedetailleerde plattegrond(en) evenementlocatie op schaal*

n.v.t.

bijgevoegd

verplicht

Foto standplaatswagen
* op de tekening moeten in ieder geval de volgende zaken worden aangegeven, de tekening moet op schaal zijn en voorzien van een noordpijl:
- alle te plaatsen objecten (incl. hekken en aggregaten).

*) Deze velden verplicht invullen.
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