
  
 

Inschrijfformulier huren permanente standplaats 

oliebollenkraam 
1 juli 2022 – 30 juni 2027 (november, december, januari) 

 

Naam onderneming: ____________________________________________________ 

 

Adres: _______________________________________________________________ 

 

Postcode/woonplaats: ___________________________________________________ 

 

Telefoonnummer: ______________________________________________________ 

 

Emailadres: ___________________________________________________________ 

 

KvK-nr : ______________________________________________________________ 
 

Schrijft in voor een standplaats voor de verkoop van: 
 
Oliebollen en aanverwante producten 

 

op standplaatsnr. : 13 (volgens situatietekening) 

 

op de locatie  : Meiveld (City Centrum) 
 

Dag(en) 
Ondergetekende schrijft zich in voor de maanden: 

 November, december en januari voor 7 dagen per week 

(in de periode 1 juli 2022 tot en met 30 juni 2027) 
 

Vereisten 
 Op de dag(en) in november, december en januari zal er gedurende minimaal 4 uur 

met een regelmaat van tenminste éénmaal in de twee weken gebruik worden 

gemaakt van de standplaats; 

 De standplaatshouder mag alleen verkoopactiviteiten uitoefenen volgens de 

bepalingen in de Winkeltijdenwet en de Verordening winkeltijden. Dit houdt o.a. in 

dat verkoopactiviteiten op zondag alleen uitgeoefend mogen worden tussen 12.00 

en 20.00 uur; 

 De oppervlakte van de standplaats inclusief verkoopinrichting, overstek, luifel, 

parasol, uitstallingen e.d. mag maximaal 24m2 bedragen (een overstek tot 75 cm 

wordt niet meegerekend bij dit aantal m2’s). Daarnaast is het toegestaan maximaal 

12 m2 te gebruiken voor een luifel, parasol en uitstallingen (deze extra ruimte is 

niet bedoeld voor het vergroten van de verkoopinrichting); 

 De standplaatshouder moet beschikken over een reguliere omgevingsvergunning 

voor een seizoensgebonden bouwwerk. 

 

Omschrijving verkoopinrichting  
aankruisen wat van toepassing is 

0 Verkoopwagen 

0 Kraam 

0 Tafel 

0 Ander fysiek hulpmiddel zoals: _________________________________________ 

 

Foto en plattegrond verkoopinrichting 
U moet een recente foto en plattegrond van de verkoopinrichting bij te voegen. 



  
 
 

 

 

Inschrijver verklaart dit formulier naar waarheid te hebben ingevuld en bekend te zijn 

met het door het college van burgemeester en wethouders vastgestelde ‘Beleid 

‘permanente standplaatsen’ en de ‘Voorwaarden waaronder permanente standplaatsen 

worden verpacht’ waaronder de inschrijving en verpachting plaatsvinden. 

 

Plaats: ____________________   Datum: ____________________ 

 

Naam: ____________________   Handtekening: ________________ 

 

 

 

 


