Aanvraag
standplaatsvergunning
 0541-854100
Bij het indienen van een aanvraag voor een nieuwe standplaatsvergunning of een verlenging van een
standplaatsvergunning moet u de volgende bijlagen bij de aanvraag inleveren:
een kopie van het uittreksel van de onderneming uit het Handelsregister van de Kamer van Koophandel;
een kopie van een geldig legitimatiebewijs (paspoort of identiteitsbewijs);
een situatietekening van de locatie in geval van standplaats bij een particulier;
een schriftelijke toestemming van de eigenaar van de grond waarop u de standplaats inneemt (dit is niet
nodig als de gemeente eigenaar van de grond is).

Dit formulier met de bijbehorende bijlagen kunt u sturen naar:
Gemeente Dinkelland
t.a.v. Team Klant Contact Centrum
Postbus 11
7590 AA Denekamp

1. Bedrijfsnaam
Naam aanvrager

: ____________________________________________________________
: dhr/mw ____________________________________________________

Inschrijvingsnummer Kamer van Koophandel : _________________________________________
Adres

: ____________________________________________________________

Postcode en plaats

: ____________________________________________________________

Telefoonnummer

: __________________________ Mobiel : __________________________

Geboortedatum

: ____________________________________________________________

E-mailadres

: ____________________________________________________________

2. Verzoekt om een standplaats in de branche (soort product/dienst): _________________________
______________________________________________________________________________

3. Afmetingen verkoopwagen/kraam : __________________________________________________
4. Verzoekt om standplaats voor:
 Weekmarkt in Denekamp (woensdagmorgen) / Ootmarsum (donderdagmorgen) *
 Minimarkt te Saasveld (dinsdagmorgen, parkeerplaats Dancing Bruins)
 Minimarkt te Weerselo (vrijdagmiddag, Burgermeester Scholtensplein)
 Minimarkt te Deurningen (dinsdagmiddag, Sint Plechelmusplein)
 Minimarkt te Rossum (woensdagmorgen, Thijplein)
 Minimarkt te Tilligte (woensdagmorgen, parkeerplaats nieuwe sporthal)
 Minimarkt Lattrop-Breklenkamp (woensdagmiddag, parkeerplaats Bakkerij Brunninkhuis)
 Standplaats bij particulier (toestemming eigenaar nodig, zie vraag 8)
Locatie-aanduiding particulier: ___________________________________________________

.

 Standplaats op vaste standplaatslocatie


Denekamp op: Ma / Di / Wo / Do / Vrij / Zat / Zon………..…..hele dag / morgen / middag *
Locatie: Lange Voor / Meester Muldersstraat *



Ootmarsum op Ma / Di / Wo / Do / Vrij / Zat / Zon……………hele dag / morgen / middag *
Locatie: De Meijerij / De Schalm aan de Wildehof *



Deurningen op Ma / Di / Wo / Do / Vrij / Zat / Zon……………hele dag / morgen / middag *
Locatie: Sint Plechelmusplein



Rossum op Ma / Di / Wo / Do / Vrij / Zat / Zon…..…………...hele dag / morgen / middag *
Locatie: Thijplein



Weerselo op Ma / Di / Wo / Do / Vrij / Zat / Zon……..…..…..hele dag / morgen / middag *
Locatie: Burgemeester Scholtensplein

Hele dag = 08.00 uur tot 20.00 uur, morgen = 08.00 uur tot 14.00 uur, middag = 14.00 uur tot 20.00 uur
* doorhalen wat niet van toepassing is

5. Tijdsduur:
 Dag, namelijk op _____________________ 20 ___
 Week, namelijk van ___________________ 20 ___ tot en met __________________ 20 ___
 Eén jaar, namelijk van _________________ 20 ___ tot en met __________________ 20 ___
 Drie jaar, namelijk van _________________ 20 ___ tot en met __________________ 20 ___
Een standplaatsvergunning wordt afgegeven voor een week, een jaar of voor ten hoogste drie jaar.

6. Eventuele toelichting en/of aanvullingen op de aanvraag:
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

1. Voor het in behandeling nemen van deze aanvraag zijn op grond van onze Legesverordening
leges verschuldigd.
2. Het verstrekken van onjuiste gegevens kan leiden tot intrekking van de vergunning.
3. De aanvraag wordt aan de Algemene plaatselijke verordening en de beleidsregels standplaatsen
gemeente Dinkelland getoetst.
4. De verwerkingstijd van de aanvraag is wettelijk bepaald op maximaal acht weken met de
mogelijkheid deze te verlengen met nogmaals acht weken.

__________________

_________________ 20 ______

________________________

Plaats

Datum

Handtekening

8. Toestemming eigenaar van de grond waarop de standplaats wordt ingenomen.
* Indien van toepassing (dit is niet nodig als de gemeente eigenaar van de grond is).

Hiermee verklaart ondertekende eigenaar van de grond te zijn en akkoord te gaan dat aanvrager
gebruik van zijn grond mag maken voor het innemen van een standplaats.
Naam

:___________________________________________________________________

Datum

:_______/_______/_______

Handtekening

:___________________________________________________________________
.

