Aanvraagformulier ter verkrijging van een vergunning ten behoeve
van het innemen van een STANDPLAATS ingevolge artikel 5:18 van de
Algemene Plaatselijke Verordening Brielle

1. Vergunning wordt aangevraagd door

:

a. naam en voornamen (volledig)

:

b. adres

:

c. postcode en woonplaats

:

d. geboorteplaats en –datum

:

e. telefoonnummer

:

2. Vergunning wordt aangevraagd voor het innemen van een (in aanmerking komende vakje(s)
aankruisen):
a.1) □

incidentele standplaats ingevolge artikel 5:18, lid 1van de A.P.V. ten behoeve van:
□

de verkoop van

:

(artikel (en))

□

de demonstratie van

:

(artikel (en))

□

het maken van reclame voor :

□

anders, nl.

op de datum

(doel)

:

:

van

gevraagde locatie :

De standplaats wordt ingenomen met een
(in aanmerking komende vakje(s) aankruisen):
□

tent met de afmeting

:

□

kraam met de afmeting

:

□

tafel met de afmeting

:

□

voertuig met de afmeting :

□

enig ander middel waarvoor
geen bouwvergunning vereist
is met de afmeting
:

tot

uur

b.) □

tijdelijke standplaats ingevolge artikel 5:18, lid 1 van de A.P.V. ten behoeve van
de verkoop van seizoengebonden waren
□ haring in de periode van vlaggetjesdag tot en met 6 weken daaraanvolgend
gewenste locatie :
□ consumptie-ijs in de periode van 1 april tot en met 30 september
gewenste locatie :
□ oliebollen in de periode van 19 november tot en met 31 december
gewenste locatie :
□ kerstbomen max. 3 weken in de periode van 6 december tot en met 24 december
□ met container c.q. caravan
□ zonder container c.q. caravan
gewenste locatie :
□ koek en zopie in de periode dat er geschaatst kan worden
gewenste locatie :

c.

2)

□

vaste standplaats ingevolge artikel 5:18, lid 1 van de A.P.V. ten behoeve van de
verkoop van:
□ aardappelen, groenten, fruit
□ bloemen en planten
□ patat frites e.d.
□ oriëntaalse geringe eetwaren
□ vis en viswaren
□ zuivel en poelierswaren
□ buitenlandse levensmiddelen
□ brood, koek en banket
□ dierenbenodigdheden
□ schilderijen (reproducties)
□ handgemaakte sieraden
□ ideële lectuur
□ overig, t.w.
op de dagen

:

gewenste locatie

:

U wordt verzocht de bijlage volledig in te vullen en te ondertekenen, teneinde de
precariorechten te kunnen berekenen.
De standplaats wordt ingenomen met een (in aanmerking komende vakje(s) aankruisen) :
□

tent met de afmeting

:

□

kraam met de afmeting

:

□

tafel met de afmeting

:

□

voertuig met de afmeting

:

□

enig ander middel waarvoor
geen bouwvergunning vereist
is met de afmeting

:

Aldus naar waarheid ingevuld,

(plaatsnaam)

(datum)

(handtekening)

Het verstrekken van onjuiste of onvolledige gegevens kan leiden tot weigering of
intrekking van de vergunning.
1)

Ingevolge de Legesverordening Brielle zijn voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het
verkrijgen van een vergunning legeskosten verschuldigd.

2)

Ingevolge de Legesverordening Brielle zijn voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het
inschrijven of het (jaarlijks) handhaven op de lijst van gegadigden voor een vaste standplaats om
goederen of waren te verkopen (jaarlijks) legeskosten verschuldigd.

