Aanvraag Standplaatsvergunning
Informatie
Als u nog vragen heeft bij het invullen van dit formulier belt u dan naar (033) 469 5070.
Regelgeving
- Algemene Plaatselijke Verordening
- Beleidsregels Standplaatsvergunningen Amersfoort
- Marktverordening, Marktreglement, Marktgeldverordening en Legesverordening Amersfoort
- Activiteitenbesluit Milieubeheer

1

Gegevens aanvrager
Persoon
Achternaam:
Voorletters:

Voorvoegsel:

M

V

Adres
Straatnaam:
Huisnummer:

Huisletter:

Postcode:

Woonplaats:

Huislettertoevoeging:

Correspondentieadres:
Telefoonnummer:
2

E-mailadres:

Gegevens standplaats
Betreft:

Weekmarkt

Openbare ruimte

Branche/producten/
activiteit:
Locatie:
Dag(en):
Gewenste ingangsdatum
of periode:
3

Gegevens verkoopinrichting/promotieinrichting
Verkoopinrichting
Soort:

Kraam

Wagen

Overig namelijk:

Kenteken
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Maat verkoopinrichting/promotieinrichting
Wagen of kraam:

Lengte:

cm

Breedte:

cm

Luifel of klep:

Lengte:

cm

Breedte:

cm

Overig:

Lengte:

cm

Breedte:

cm

Hoogte:

cm

Uitstalruimte standplaats
Vraagt u buiten de hier genoemde maten uitstalruimte op de standplaats aan:

Ja

Nee

Ja

Nee

Zo ja:
Maten van de uitstalling: Lengte:

cm

Breedte:

cm

Voor welke artikelen of voorwerpen:
Gebruik elektriciteit
Wilt u gebruik maken van elektriciteit (indien beschikbaar):
Zo ja:

16A

32A

63A

Bakwagen
Heeft u een bakwagen? Vul dan de bijlage in.
4

Ondertekening
Plaats:

Datum:

Handtekening:

Dit formulier opsturen met:
- Kopie van een geldig identiteitsbewijs (identiteitskaart, paspoort of rijbewijs); u wordt verzocht uw BSN onleesbaar
te maken
- Indien van toepassing een duidelijke foto van uw verkoopinrichting of promotieinrichting
- Situatietekening op schaal 1:500 van de gewenste locatie en de opstelling (voor niet aangewezen standplaatsen)
- Indien van toepassing een schriftelijke verklaring van de grondeigenaar van de gewenste locatie
- Indien van toepassing een kopie geldig goedkeuringsrapport brandweer (als wordt gefrituurd)
Bij het ontbreken van een of meer van deze bijlagen wordt de aanvraag niet in behandeling genomen.
Naar:
Gemeente Amersfoort
College van burgemeesters en wethouders
afdeling Woon- en Werkklimaat / Markt & Haven
Postbus 4000
3800 EA Amersfoort
Binnen acht weken na ontvangst wordt over de vergunningaanvraag beslist.
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Bijlage:

Bakwagens in het kader van wet milieubeheer

Er geldt een meldingsplicht voor bakwagens op grond van het Activiteitenbesluit Milieubeheer. Dit melden kunt u
direct doen door onderstaande gegevens in te vullen en dit formulier mee te sturen met uw aanvraag voor de
standplaatsvergunning. Voor nadere informatie kunt u bellen met 033-469 5664 of 033 - 469 5221.

Specifieke gegevens bakwagen
Oprichting van een inrichting (is dit voor u de eerste keer dat u deze standplaats bezet)
Verandering van een inrichting of verandering van de werking van de inrichting (heeft u eerder op deze
standplaats gestaan, maar dan met een andere wagen of op een andere dag/dagdeel)
Ongewijzigde aanvraag ten opzichte van de vorige standplaatsvergunning (stond u hier vorig jaar ook met
dezelfde wagen en dezelfde tijden, dan hoeft u onderstaande gegevens niet in te vullen)

Omschrijving van de aard en omvang van de activiteiten of processen in de inrichting:

Wat zijn de bedrijfstijden/openingstijden van de inrichting:

Activiteiten
Kruis aan welke van de onderstaande activiteiten worden uitgevoerd. De paragraafnummers verwijzen naar de
paragrafen in het Activiteitenbesluit waar voor de betreffende activiteit de voorschriften staan weergegeven.
Afdeling 3.1

Afvalwaterbeheer

3.1.4

Behandelen van huishoudelijk afvalwater op locatie

3.1.5

Lozen van koelwater

Afdeling 3.3
3.3.4
Afdeling 4.1

Voorzieningen
Opslaan van propaan
Op- en overslaan van gevaarlijke en andere stoffen en gassen en het vullen van gasflessen

4.1.3

Opslaan van stoffen in opslagtanks

4.1.6

Het vullen van gasflessen met propaan en/of butaan

Afdeling 4.2

Installaties

4.2.1

In werking hebben van een stookinstallatie

4.2.2

In werking hebben van een koelinstallatie

Afdeling 4.6
4.6.1
Afdeling 4.8

Activiteiten m.b.t. motoren, motorvervoer- en vaartuigen en andere gemotoriseerde apparaten
Lozen van afvalwater (algemeen)
Overige activiteiten

4.8.3

Bereiden van voedingsmiddelen

4.8.6

In werking hebben acculader

4.8.7

In werking hebben van een noodstroomaggregaat

Algemene gegevens
Staat de bakwagen binnen 25 meter van een gebouw?

Ja

Nee

Wordt het metaalfilter wekelijks gereinigd?

Ja

Nee

Gaan de bakdampen door een actief koolfilter?

Ja

Nee

Zitten er ventilatieroosters in de opstelruimte voor de gasfles/tanks?

Ja

Nee

Zijn de brandblussers aanwezig?

Ja

Nee
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