aanvraag vergunning standplaats
Met dit formulier kunt u een vergunning aanvragen voor een standplaats op de pleinen in
Landgraaf met uitzondering van marktdagen (artikel 5.2.3 APV).
Gegevens van de aanvrager

 Aanvraag betreft rechtspersoon (bedrijf, stichting of vereniging)
Naam rechtspersoon

:

Straatnaam en huisnummer

:

Postcode en woonplaats

:

Telefoonnummer

:

E-mailadres

:

Inschrijvingsnr. KvK

:

Plaats KvK

:

Gegevens van degene die namens het bedrijf/de rechtspersoon de aanvraag indient:
Naam en voorletters

:

Functie

:

Straatnaam en huisnummer

:

Postcode en woonplaats

:

Geboortedatum

:

Telefoonnummer

:

E-mailadres

:

 Aanvraag betreft een natuurlijk persoon (d.w.z. geen rechtspersoon (geen bedrijf, stichting, of
vereniging)

Naam en voorletters

:

Straatnaam en huisnummer

:

Postcode en woonplaats

:

Geboortedatum

:

Telefoonnummer

:

E-mailadres

:
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Gegevens van eventuele gemachtigde (deze ontvangt alle verdere correspondentie):
Naam en voorletters

:

Functie

:

Straatnaam en huisnummer

:

Postcode en woonplaats

:

Geboortedatum

:

Telefoonnummer

:

E-mailadres

:

Gegevens van de standplaats
Locatie standplaats

:

Standplaats ingenomen door

:






winkelcentrum Op de Kamp
marktplein Schaesberg
marktplein Ubach over Worms
ergens anders, nl.

 een kraam
 een verkoopwagen
 iets anders, nl.

Afmetingen standplaats:
Lengte (m)

:

Breedte (m)

:

Oppervlakte incl. uitstalling (m²)

:

U wilt gebruik maken van een stroomvoorziening



Ja

 Nee

Benodigde kWh:





Soort verbruiker

Type verbruik

Aansluitwaarde

Tarief

Kleinverbruiker

Verlichting

tot 10 kW

€ 2,00

Normaal verbruiker

Elektrische apparaten

10-20 kW

€ 4,00

Grootverbruiker

Verwarmen/koelen

20 kW en hoger

€ 8,00

Welke producten verkoopt u?
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 Bloemen en planten
 Consumptie-ijs
 Iets anders, nl.

 Snacks/frites
 Aardappelen, groente en fruit
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De vergunning
Ingangsdatum vergunning

:

Periode van vergunning

:

 Een jaar
 Een maand
 Iets anders, nl.:

Voor de volgende dagen

:

 Maandag
 Dinsdag

 Een week
 Een dag

 Woensdag  Vrijdag
 Zondag
 Donderdag  Zaterdag

Ondertekening
Plaats,

Datum

Handtekening aanvrager

Plaats,

Datum

Handtekening gemachtigde

Ondergetekende(n) verklaart/verklaren dit formulier naar waarheid te hebben ingevuld.
Degene die deze aanvraag indient verklaart hiertoe bevoegd te zijn.
Meenemen/opsturen
–

Dit ingevulde en ondertekende formulier.

–

Een kopie van uw geldig legitimatiebewijs (paspoort, rijbewijs of Nederlandse identiteitskaart).

-

Indien van toepassing: document rechtmatig verblijf (verificatieplicht Vreemdelingenwet).

-

Situatietekening.

Afhandeling
Na ontvangst van dit formulier wordt uw aanvraag direct behandeld en zal de gemeente contact
met u opnemen.
Adresgegevens
Gemeente Landgraaf
t.a.v. afdeling Klant Contact Centrum
Postbus 31000
6370 AA Landgraaf
Informatie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de afdeling Klant Contact Centrum,
telefoonnummer 14 045.
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