Datum ontvangst

Gemeente Haarlem

Aanvraagformulier

Dossiernummer

standplaatsvergunning

1

1a
1b
1c

Gegevens aanvrager

Naam en voorletters
Adres

Postcode en plaats

1d

Telefoonnummer overdag

1f

Naam onderneming volgens Kvk

1e
1g
2

■

Standplaatsgegevens

2b

Wilt u dagelijks gebruikmaken
van uw standplaats?

■

Ja

■
■
■

Gewenste afmeting

2d

Afmetingen verkoopwagen/kraam of
andere verkoop/promotie-inrichting

2e

Plaatsing standplaats

3

Lengte

Gesloten:

■

Adres waar grond ingenomen wordt
Straat (ter hoogte van)
Bijlagen

Ondertekening

Naam

Nee

Vink hieronder aan welke dagen u gebruik wilt maken van de standplaats.

Maandag
Vrijdag

Lengte

■
■

m x

Boven gemeentegrond

Dinsdag

Zaterdag

Breedte

m Breedte

Geopend: Lengte

m Breedte

■

■
■

Woensdag

Koopzondag
m

Boven particuliere grond

m

m

■ Donderdag

Hoogte

Hoogte

m

m

U moet meesturen:

•
•
•
•

•
4

Vrouw

Inschrijfnummer Kvk

Wat wilt u vanuit de standplaats
gaan verkopen?

2f

■

Mobiel

E-mail

2a

2c

Man

volledig ingevuld en ondertekend aanvraagformulier;
kopie uittreksel Handelsregister Kamer van Koophandel;
kopie geldig legitimatiebewijs;
situatietekening schaal 1 : 1.000 met daarop aangegeven de exacte afmetingen en de locatie van de
standplaats die ingenomen wordt (l x b x h);
foto van de verkoopgelegenheid.

Ondergetekende verklaart dat alle gegevens naar waarheid zijn ingevuld.

Persoonsgegevens worden
verwerkt voor vergunningPlaats
verlening en handhaving, en
opgenomen in een geautoDatum
matiseerd bestand. Uitwisseling van de gegevens kan
plaatsvinden met andere Handtekening
afdelingen binnen de
gemeente en politie voor een
adequate vergunnningverlening, handhaving en
rampenbestrijding.

0615

Toelichting bij de vragen

2

Standplaatsgegevens

2a Soort standplaats
U moet aangeven wat u wilt gaan verkopen vanuit de standplaats. Geef een omschrijving van de
branche waarin u goederen wenst te verkopen.

2c, 2d, 2e Afmetingen van de verkoopwagen of kraam
Met deze afmetingen wordt berekend hoeveel grond ingenomen wordt. Voor een standplaats boven
gemeentegrond betaalt u precariobelasting. Een overzicht van de tarieven vindt u in de Verordening
precariobelasting en -rechten (www.haarlem.nl).
Voor een standplaats op eigen grond moet u wel een vergunning aanvragen, maar betaalt u geen
jaarlijkse precariobelasting.

Het ingevulde formulier en eventueel bijbehorende documenten kunt u sturen naar:

Gemeente Haarlem
Afdeling Dienstverlening, Veiligheid en Vergunningen
Postbus 511
2003 PB Haarlem

Kosten
Voor het behandelen van uw aanvraag betaalt u legeskosten. De leges voor een vaste standplaats
vindt u op het digitaal loket op www.haarlem.nl

Meer informatie
telefoon: 14 023 (op werkdagen tussen 08.30 en 16.30 uur), e-mail: antwoord@haarlem.nl

2

