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Aanvraagformulier standplaatsvergunning 

Gegevens aanvrager 

Achternaam:  

Voornamen:  

Adres:  

Telefoonnummer:  

E-mailadres:

Functie (bijvoorbeeld eigenaar): 

Gegevens van de standplaats 

Wat is de achtergrond van uw activiteit (kies er één)? 

Ideëel 

Commercieel 

Promotioneel 

Deze vraag alleen beantwoorden als u Ideëel heeft ingevuld. Voor welk doel is de opbrengst bestemd? 

Om wat voor soort standplaats gaat het? 

Vast 

Tijdelijk 

Seizoensstandplaats 

Gegevens over de locatie en producten 

Op welke locatie wilt u de standplaats innemen?  

Op wat voor grond is dit?  

    Gemeentegrond  

 Particuliere grond (schriftelijk toestemming nodig) 

Beschrijf de waren die u wilt verkopen: 
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Wordt er in de verkoopinrichting gebakken? 

 Nee 

  Ja (Bij Ja: Denk aan de melding Activiteitenbesluit milieubeheer) 

Gegevens over data en tijdstippen 

In welke periode wilt u de standplaats innemen? 

Vanaf (datum): tot (datum): 

Op welke dag wilt u de standplaats innemen? 

Tussen welke tijdstippen wilt u de standplaats innemen? 

Vanaf (tijd): tot (tijd): 

Gegevens over afmetingen 

Wat is de totale afmeting van de standplaats (inclusief luifel)? 

Lengte (in meters):   Breedte (in meters):   Oppervlakte (in vierkante meters): 

Beschrijf de verkoopinrichting:  

Eventuele vervanging 

Tijdens incidentele afwezigheid wordt de vergunninghouder vervangen door de volgende persoon: 

Achternaam:  

Voornamen:  

Geboortedatum:  

Geboorteplaats:  

Locatie-eisen 

Leg aan de hand van de gestelde locatie-eisen (zie bijlage op pagina 4) uit waarom uw locatie geschikt is. 
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U bent verplicht de volgende stukken bij u aanvraag toe te voegen 

• Kopie geldig legitimatiebewijs aanvrager 

• Kopie inschrijving Kamer van Koophandel 

• Foto van de verkoopinrichting 

• Situatietekening 

• Schriftelijke toestemming grondeigenaar (bij standplaats op particuliere grond) 

Ondertekening 

Naam:  

Datum:  

Plaats:  

 

Handtekening  

 

Verstuur dit ingevulde formulier, inclusief alle verplichte stukken naar: 

 

Gemeente Hoorn 

T.a.v. VVH 

Postbus 603 

1620 AR Hoorn 

Of per e-mail naar vbt@hoorn.nl.  

Kosten 

U betaalt voor de tijd die de gemeente nodig heeft om de vergunning te beoordelen en te maken. 

Daarnaast betaalt u precariobelasting per vierkante meter. Meer hierover leest u op 

www.hoorn.nl/standplaatsen. 

  

mailto:vbt@hoorn.nl
http://www.hoorn.nl/standplaatsen
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Bijlage 1: Locatie-eisen volgens het Standplaatsenbeleid 2014 

Artikel 5 Een ordelijke situering in de omgeving 

De standplaats dient op een ordelijke en ruime wijze in de omgeving te worden geplaatst. Voor 

standplaatsen gelden verder de volgende algemene bepalingen. 

 

Standplaatsen worden in beginsel niet toegelaten: 

• op parkeerplaatsen, tenzij vaststaat dat er voldoende parkeerruimte is; 

• binnen een afstand van hemelsbreed 100 meter vanaf scholen voor een standplaats die 

etenswaren aanbiedt; 

• wanneer het maximum van 3 standplaatsen per winkelcentrum of per aangewezen gebied wordt 

overschreden; 

• wanneer standplaatsen buiten de openingstijden van winkels in gebruik zijn; 

• wanneer standplaatsen niet elke dag ontruimd worden. 

Toelichting 

De plek waarvoor de standplaats wordt aangevraagd dient voldoende ruim van omvang te zijn. Dat 

betekent tevens dat de standplaats geen belemmering mag vormen op (langzaam) verkeersroutes, niet op 

zichzelf, maar ook niet in relatie tot de aanwezigheid van het aantal consumenten dat de standplaats 

bezoekt. Ook mag de standplaats geen belemmering vormen voor de gebruiksmogelijkheden van overige 

voorzieningen en functies in de omgeving. Deze toets kan gedaan worden door de gemeente op het gebied 

van stedenbouw, verkeer en vervoer. Zo nodig wordt advies ingewonnen bij de Omgevingssdienst Noord-

Holland Noord, de brandweer en/of de politie. 

 

Omdat niet voor elke situatie objectief toetsbare criteria kunnen worden aangehouden, is dat ter 

beoordeling van het college. In beginsel gelden de bepalingen (de letter van de wet), maar het college kan 

(in de geest van de wet) maatwerk toepassen. 
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