Aanvraag

Seizoensgebonden
standplaatsvergunning
Wat is belangrijk om te weten voor deze aanvraag?
•	Vraag de vergunning minimaal 8 weken voor de start van uw
verkoop aan.
• U moet ingeschreven staan bij de Kamer van Koophandel
• De vergunning is persoonsgebonden.
•	U betaalt ook leges als uw vergunningsaanvraag wordt afgewezen.
Leges zijn de kosten voor het behandelen van uw aanvraag.
•	Wilt u een standplaats boven gemeentegrond? Dan betaalt
u belasting. Deze belasting heet precariobelasting. Voor een
standplaats op eigen grond betaalt u geen precariobelasting.

Kijk voor meer informatie, kosten en voorwaarden op www.zandvoort.nl
1 Gegevens aanvrager
Naam aanvrager
Naam organisatie/vereniging
Telefoonnummer
E-mail
Adres
Postcode
Plaats
Naam onderneming volgens KvK
Inschrijfnummer KvK
2 Gegevens standplaats
•	Wilt u kerstbomen verkopen? In Zandvoort zijn 3 verkooppunten: in Oud/Nieuw Noord, in het centrum
en in Zuid (bij voorkeur in de omgeving van de Tolweg). Alle verkooppunten worden gecontroleerd op
brandveiligheid. Deze standplaatsen mogen vanaf 1 december opgebouwd worden.
• Wilt u oliebollen verkopen? In Zandvoort zijn 2 verkooppunten: in het centrum, en in Nieuw Noord.
Contactpersoon op locatie, naam
Telefoonnummer
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Soort standplaats? 		 Oliebollen van 15 oktober t/m 15 januari
			Kerstbomen van 6 december t/m 24 december
Welke dagen wilt u gebruikmaken
van uw standplaats?		 Maandag
			Vrijdag

Dinsdag
Zaterdag

Woensdag
Zondag

Donderdag
Elke dag

Gewenste afmeting standplaats 		 Lengte

m x Breedte

m

Afmetingen van de verkoopwagen
of kraam wanneer deze gesloten is		 Lengte

m x Breedte

m

Op welke grond komt de standplaats? 		

Boven gemeentegrond

Boven particuliere grond

5 Wat stuurt u mee?
•	Een duidelijke overzichtstekening (schaal 1:1000). Hierop geeft
u duidelijk de locatie van de standplaats aan. En de afmetingen:
lengte x breedte x hoogte in cm.
• Foto van de kraam of verkoopwagen.
Let op: Alleen volledig ingevulde aanvraagformulieren met alle
gevraagde bijlagen worden in behandeling genomen.
6 Ondertekening
			 Ik verklaar dat alle informatie die ik heb ingevuld klopt.
Naam
Plaats
Datum
Handtekening
Mail het ingevulde en ondertekende formulier samen met de
gevraagde documenten naar info@zandvoort.nl
Of stuur het formulier per post naar:
Gemeente Zandvoort
Afdeling Vergunningen Toezicht en Handhaving
Postbus 2
2040 AA Zandvoort
De gemeente beslist binnen 8 weken na ontvangst van uw aanvraag.
Heeft u vragen?
Bel naar telefoonnummer 14 023, op werkdagen tussen 08.30 en 16.30
uur. Of stuur een e-mail naar info@zandvoort.nl

Zandvoort/0319

2

Het bewaren van persoonsgegevens is nodig om de gemeentelijke
taken goed uit te voeren of om aan wettelijke verplichtingen te
voldoen. De gemeente bewaart uw persoonsgegevens niet langer
dan nodig is.
De gemeente kan de gegevens delen met andere afdelingen, politie,
brandweer en hulpdiensten voor handhaving en rampenbestrijding.
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