Aan het college van burgemeester en wethouders van Medemblik
Postbus 45
1687 ZG Wognum
Aanvraagformulier standplaatsvergunning
Op grond van artikel 5:18 van de Algemene plaatselijk verordening gemeente Medemblik (Apv) voor
het innemen van een standplaats

1. Gegevens van de aanvrager
a) Aanvrager __________________________________________________________
b) KvK nummer _________________ èn Vestigingsnummer ___________________
c) of BSN _____________________________________________________________
d) Adres ______________________________________________________________
e) Postcode en woonplaats ______________________________________________
h) Telefoonnummer ____________________________________________________
i)

E-mailadres _________________________________________________________

Correspondentieadres * ___________________________________________________
(*alleen invullen indien dit afwijkt van het adres van de aanvrager)

2. Standplaats
a) Voor welke activiteit vraag u een standplaats aan?
______________________________________________________________________
b) Gaat het om een wekelijkse, seizoen of een eenmalige verkoop:

Wekelijks/doorlopend
Seizoen/doorlopend
Eenmalig
c) In welke kern wenst u een standplaats in te nemen?

□
□
□
□

Abbekerk
Oostwoud
Wognum
Midwoud

□
□
□
□

Andijk
Opperdoes

□
□

Zwaagdijk-Oost

□ Nibbixwoud □ Onderdijk
Sijbekarspel
□ Twisk
□ Wervershoof
□ Zwaagdijk-West □ Medemblik-kern □ Hauwert
Benningbroek

Lambertschaag

d) op welk adres in bovengenoemde kern wenst u een standplaats in te nemen?
________________________________________________________________________
* voor het in gebruik nemen van gemeentegrond bent u op basis van de Verordening
marktgelden 2017 de gemeente een bedrag verschuldigd. Deze factuur ontvangt u bij de
standplaatsvergunning en wordt bij een vaste standplaats jaarlijks in rekening gebracht.

e) In welke periode wenst u een standplaats in te nemen?
___________________
ma

di

woe

do

vrij

 zat

f ) Tijdstippen waarop de verkoop plaatsvindt:_________________________________
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g) Totale afmetingen van de verkoopwagen* (incl. auto indien aan verkoopwagen):

Lengte _______
Breedte ______
h) U wilt gebruik maken van een stroomaansluiting van de gemeente, indien aanwezig*:
Ja
Nee

* voor het in gebruik nemen van een gemeentelijke voorziening (stroom) bent u op basis
van de Verordening marktgelden 2017 de gemeente een bedrag verschuldigd. Deze
factuur ontvangt u bij de standplaatsvergunning en wordt bij een vaste standplaats
jaarlijks in rekening gebracht.
Bij de aanvraag dient u het volgende toe te voegen:
1. Tekeningen of foto’s van het object waaruit de verkoop plaatsvindt.
2. Situatietekening van de bovengenoemde locatie.
3. Kopie van een bewijs van een aansprakelijkheidsverzekering.
4. Indien van toepassing: verklaring van toestemming voor gebruik particuliere grond.
4.

3. Ondertekening
Deze aanvraag is gedaan tenminste 8 weken voorafgaand aan het innemen van een
standplaats.
Aldus naar waarheid ingevuld

_______________________ datum

Naam _______________________________

Handtekening ________________________

Heeft u nog vragen? Neemt u dan gerust contact op met de afdeling Omgeving &
Samenleving, taakveld Omgevingszaken. De medewerkers zijn telefonisch bereikbaar op
(0229) 85 60 00 of via het e-mailadres: info@medemblik.nl.
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