Aanvraag

Incidentele standplaatsvergunning
Wat is belangrijk om te weten?
•	Voor het behandelen van uw aanvraag betaalt u legeskosten.
• U vraagt de vergunning 3 maanden van tevoren aan
•	Voor een standplaats op gemeentegrond vraagt u een vergunning
aan en betaalt u precariobelasting. Voor een standplaats op eigen
grond moet u wel een vergunning aanvragen, maar betaalt u geen
precariobelasting.
•	De vergunning is persoonsgebonden. Dat betekent dat de
vergunninghouder in de kraam moet staan.
•	U kunt deze vergunning alleen aanvragen voor:
		 – Kerstboomstandplaatsen in de periode van 6 tot en met 24
december en in het centrum alleen op het Stationsplein
		 – Standplaatsen voor reclame of verkoop van een product of
activiteit met een commercieel doel, bijvoorbeeld frisdranken of
toeristische bestemmingen(maximaal twee dagen achter elkaar)
		 – Ideële standplaats voor verspreiden van politieke ideeën,
straatpastoraat of een bus voor bevolkingsonderzoek. Neemt
u meer dan 10m2, langer dan 2 dagen achtereen op de
plaats staat en is de standplaats niet op het Marsmanplein/
Proveniersplein/Californiëplein? Dan vraagt u de vergunning
aan. Anders is een melding voldoende.
•	Vergeet niet uw aanvraag te ondertekenen. Zonder handtekening
en de gevraagde documenten nemen wij u aanvraag niet in
behandeling.

1 Gegevens aanvrager
Naam aanvrager							

n Man

n Vrou

Adres
Postcode en plaats
Burgerservicenummer
Telefoonnummer overdag
E-mail
Naam onderneming volgens KvK
Inschrijfnummer KvK
Haarlem/0121

1

2 Gegevens standplaats
Wat is de gewenste soort standplaats
en periode		 n Kerstbomen van 6 december t/m 24 december
			
n Anders, namelijk

		

			 Geef ook aan in welke periode u de standplaats wilt gebruiken.
Gebruikt u de standplaats dagelijks?		 n Ja

n Nee. Geef aan op welke dagen u de standplaats gebruikt.

					

n Maandag n Dinsdag

n Woensdag n Donderdag

					

n Vrijdag

n Koopzondag

n Zaterdag

Wat is de gewenste afmeting
van de standplaats 		 Lengte

m x Breedte

Wat zijn de afmetingen van de
verkoop-wagen/kraam of andere
verkoop/promotie-inrichting
Geopend: 		 Lengte
Gesloten: 		 Lengte

m Breedte
m Breedte

Op welke grond staat de standplaats ?		 n Gemeentegrond

m

m Hoogte
m Hoogte

m
m

n Particuliere grond

Adres
Straat (ter hoogte van)

Deze gegevens hebben wij nodig om te kunnen bepalen of en hoeveel precariobelasting u moet betalen.
3 Wat stuurt u mee?
			
n Volledig ingevuld en ondertekend aanvraagformulier
			
n Kopie uittreksel Kamer van Koophandel
			
n Kopie geldig identiteitsbewijs
			
n Situatietekening schaal 1 : 1.000 met daarop aangegeven de exacte
afmetingen en de locatie van de standplaats (l x b x h)
			
n Foto van de verkoopgelegenheid
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4 Ondertekening
n Ik verklaar dat ik alle informatie eerlijk heb ingevuld.
Naam
Plaats
Datum

Handtekening

Dit ingevulde en ondertekende formulier graag samen met de
bijbehorende documenten opsturen naar:
Gemeente Haarlem
Afdeling Vergunningen, Toezicht en Handhaving
Postbus 511
2003 PB Haarlem

Heeft u vragen?
Bel naar telefoonnummer 14 023, op werkdagen tussen 8.30 en 16.30
uur. Of stuur een e-mail naar antwoord@haarlem.nl
De gemeente gebruikt de persoonsgegevens op dit formulier om u van
dienst te zijn en voor de uitvoering van haar wettelijke en publieke
taken.
Meer informatie kunt u lezen op www.haarlem.nl/privacy
Privacy
Het bewaren van persoonsgegevens is nodig om de gemeentelijke
takengoed uit te voeren of om aan wettelijke verplichtingen te voldoen.
De gemeente Haarlem bewaart uw persoonsgegevens niet langerdan
nodig is.
Reactie
Als wij het formulier hebben ontvangen, nemen we binnen 10
werkdagen contact met u op.
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