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Meldingformulier standplaats (non-food) 
Aanvrager 
Naam organisator 

Naam contactpersoon 

Adres 

Postcode Woonplaats

Telefoonnummer Emailadres

Te verhandelen artikel/artikelen 

Datum/data 

(m.u.v. marktdag *) 

Tijdstip van Tot

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? 

Gemeente 

Particulier (schriftelijke verklaring van de eigenaar bijvoegen) 

Ondertekening 
Plaats Datum

Ondertekening aanvraag 

Datum 

Stempel voor akkoord 

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

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

standplaats aanwezig zijn. 
- 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. 
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