
 

 

 
 

Meldingformulier standplaats (food) 

Aanvrager  

Naam organisator ...............................................………………………………….. 
Naam contactpersoon ...............................................………………………………….. 
Adres ...............................................………………………………….. 
Postcode en woonplaats ...............................................………………………………….. 

Telefoonnummer 
emailadres 

...............................................………………………………….. 

Te verhandelen 
artikel/artikelen 

 

...............................................………………………………….. 

Datum/data  
(m.u.v. marktdag *) 

…………………………………………………………………….. 

Tijdstip van……………uur tot .................... uur 

Locatie(s) …………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………….. 

Afmeting (kraam of 
verkoopwagen) 
De standplaats dient 
nauwkeurig te worden 
aangegeven op een 
situatieschets van de 
omgeving 

 

..................m. lang en ................ m. diep 

Wie is de eigenaar van 
het terrein (aankruisen 
wat van toepassing is) 

○ gemeente 
○ particulier (indien aangekruist schriftelijke verklaring van de 
eigenaar bijvoegen) 

Ondertekening  

Naam ………..............................................……………………………. 

Ondertekening aanvraag ........................................................……………………………. 

Stempel voor akkoord: datum: ……………………………. 

 

 

 

 

Leges vrij 

* Het is niet toegestaan om een standplaats in te nemen op de dag dat er een markt is in de 
plaats. 



Voorwaarden innemen standplaats: 
 

- Het is verboden om overlast te veroorzaken. 
- Het is verboden om vetten te lozen op de riolering. 
- Voor het vrijhouden van de standplaats moet u zelf zorgen. 
- De standplaatsmelding (voorzien van stempel) moet tijdens het innemen van de 

standplaats aanwezig zijn. 
-    Gebruik gasflessen en bak- en braadtoestellen  

Sinds 1 oktober 2017 is er een nieuwe AMVB van kracht ‘Het besluit brandveilig gebruik 
en basishulpverlening overige plaatsen’. 
U dient zich aan de voorschriften te houden die onder dit besluit vallen. Hier vind u de 
link:http://wetten.overheid.nl/BWBR0040068/2018-01-01 

- In de omgeving van de standplaats moeten voldoende vuilnisbakken aanwezig zijn. 
- Het openbare gebied in de omgeving van de kraam moet na afloop van het innemen 

van de standplaats in de oorspronkelijke staat teruggebracht worden. Zo voorkomt u 
dat de kosten van eventuele herstel- of schoonmaakwerkzaamheden bij u in rekening 
worden gebracht. 

- Eventuele aanwijzingen van de politie en/of medewerkers van de gemeente Oude 
IJsselstreek dienen direct te worden opgevolgd. 

- U bent verantwoordelijk voor de goede gang van zaken rond het innemen van de 
standplaats en de daarmee in verband te brengen directe gevolgen. De gemeente 
aanvaardt daarom geen enkele aansprakelijkheid voor schaden en/of aanspraken 
van derden die kunnen voortvloeien doordat u gebruik maakt van deze vergunning. 

http://wetten.overheid.nl/BWBR0040068/2018-01-01

