Vragenlijst voor bedrijfsgrond

Ontvangstdatum:
(in te vullen door de gemeente)
1.Algemeen.
Naam bedrijf
Bezoekadres
Postadres
Postcode +plaats
Telefoonnummer
GSM
e-mail
Naam/functie
contactpersoon
Inschrijfnummer kamer
van koophandel
SBI–2008 code (SBI=
Standaard Bedrijfsindeling
van het Centraal Bureau
Statistiek)1
2. In welke branche is uw bedrijf werkzaam?
□ Industrie, productie
□ Bouw- en installatiebedrijf
□ Groothandel,reparatie
□ Transport, distributie
□ Zakelijke dienstverlening
□ Anders, namelijk

1

De Standaard Bedrijfs Indeling is een indeling van economische activiteiten. Het kan
worden gebruikt als hulpmiddel om aan te geven welke activiteiten binnen een bedrijf
worden uitgeoefend. De SBI-2008 codes zijn te vinden via de website van de Kamer
van Koophandel (zoektermen: sbi 2008 kvk).

3. Kunt u omschrijven wat de kerntaken en –activiteiten van uw bedrijf zijn?
Kunt u aangeven welke oppervlakte gemoeid is met de hoofdactiviteit en de
nevenactiviteit van uw bedrijf?

4. Uw huidige locatie.
Totale oppervlakte huidig terrein

m2

Bebouwde oppervlakte

m2

Toekomstplannen voor de huidige locatie
indien u voor een kavel in aanmerking
komt.
Aantal werkzame personen op huidige
lokatie.

5. Gewenste toekomstige locatie
Belangrijkste reden(en) waarom een nieuwe
locatie nodig is.

Binnen welke termijn is een nieuwe locatie
gewenst/noodzakelijk?
Staat u bij meer gemeenten ingeschreven?
Zo ja welke.
Voor welk bedrijventerrein wenst u in
aanmerking te komen?

1.Habraken
2.Zandven met
bedrijfswoning.
3.Zandven zonder
bedrijfswoning.

ja/nee
ja/nee
ja/nee

Verwacht aantal werkzame personen op de
nieuwe locatie.
Verwacht aantal werkzame personen dat
dagelijks op het bedrijf aanwezig is.

/4
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Gemiddelde bezoekersaantallen per week.
Onderstaande vragen zijn bedoeld om een indruk te krijgen van de parkeer- en
manoeuvreerbehoefte:

Worden er vrachtwagens gebruikt?

ja/nee

Indien ja, hoeveel?

Aantal:

Als er vrachtwagens worden gebruikt:
hoeveel vrachtwagenbewegingen zijn er
dan, gemiddeld per week?

Aantal:

Wat is de lengte van die vrachtwagens?

Meters:

Hoelang is de langste vrachtwagen?

Meters:

Worden er bedrijfsbusjes gebruikt?

Ja/nee

Indien ja, hoeveel?

Aantal:

Als er bedrijfsbusjes worden gebruikt: wat
is de lengte van die busjes?

Meters:

Worden er bedrijfsauto’s gebruikt voor het
bedrijf?

Ja/nee:

Indien ja, hoeveel?

Aantal:

Hoeveel auto’s zijn er nodig voor het
parkeren van werknemers?

Aantal:

Wat zijn de verwachtingen t.a.v. de
ontwikkeling van het wagenpark de
komende jaren?

Antwoord:

Grootte van het gewenste perceel.

m2

Geef bij benadering de gewenste indeling
van de bedrijfsruimte aan:

Geef bij benadering de benodigde
onbebouwde ruimte aan:

Kantoor:

m2

Showroom:

m2

productie,assemblage:

m2

Binnenopslag:

m2

Distributie:

m2

overig (kantine etc.):

m2

parkeerplaatsen:
Aantal personenauto’s:
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Aantal vrachtauto’s:
Aantal bedrijfsbusjes:
buitenopslag,nl

m2

overig,nl

m2

Ruimte voor aanvullende toelichting.

Datum:

Handtekening:

Dit formulier terugsturen naar:
Gemeente Veldhoven
afdeling Maatschappelijke en Stedelijke Ontwikkeling
Postbus 10101
5500 GA Veldhoven
Voor vragen kunt u contact opnemen met de heer G. Gietman, medewerker
economische zaken/bedrijvencontacten bij de afdeling Maatschappelijke en Stedelijke
Ontwikkeling
Telefoon 040-2584157
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