
Koningin Julianalaan 19, Postbus 10.000, 5582 JV Waalre

T: 040 – 22 82 500, E: gemeente@waalre.nl, W: www.waalre.nl

Aanvraagformulier  Standplaatsvergunning 

1. Gegevens aanvrager

a. Naam en voorletters

b. Adres

c. Postcode en woonplaats

d. Burger Service Nummer

e. Telefoonnummer

2. De aanvraag betreft

a. Soort aanvraag O    Kraam 

O    Verkoopwagen 

O    Grondplaats 

b. Afmetingen van de

standplaats

-     Oppervlakte ……….. m² 

-     Frontbreedte ……… m² 

c. Omschrijving van de

goederen die verkocht

worden vanaf de standplaats

a. Voor welke periode wilt u

een standplaatsvergunning?

 van…………….(dd-mm-jjjj) tot ……………(dd-mm-jjjj) 

 (Maximaal 1 jaar) 

OF 

De volgende dagen (dd-mm-jj): 

…………  …………  …………  ………… 

…………  …………  …………  ………… 

…………  …………  …………  ………… 

3. Datum en tijd gebruik standplaats



Koningin Julianalaan 19, Postbus 10.000, 5582 JV Waalre
T: 040 – 22 82 500, E: gemeente@waalre.nl, W: www.waalre.nl

b. Voor welke dag wilt u een

standplaatsvergunning?

O  Maandag    

O  Dinsdag     

O  Woensdag  

O  Donderdag 

O  Vrijdag 

O  Zaterdag 

4. Locatie

Op welke locatie vraagt u de 

standplaats aan 

O    Winkelcentrum Den Hof 

O    Parkeerplaats Willibrorduslaan 

O    Parkeerplaats De Pracht 

O    Winkelcentrum Voldijn 

5. Wachtlijst

Indien u geen vergunning wordt 

verleend, wilt u dan op de 

wachtlijst worden geplaatst? 

O Ja 

O Nee 

Verplichte bijlagen (fotokopieën) 

Deze aanvraag dient vergezeld te gaan van: 

1. Een uittreksel van de Kamer van Koophandel;

2. Een bewijs van individuele of collectieve verzekering tegen vorderingen tot

schadevergoeding waartoe je als gebruiker van een verkoopinrichting krachtens

wettelijke aansprakelijkheidsbepalingen zou kunnen worden verplicht wegens aan

derden toegebrachte schade;

3. Kopie van een geldig identiteitsbewijs.

De verplichte bijlagen dienen van recente datum te zijn. 

Ondertekening 

Datum aanvraag  ……………./…………  20… 

Handtekening   …………………………… 

U dient dit ingevulde en ondertekende formulier, voorzien van verplichte bijlagen, te 

zenden aan: 

Het College van Burgemeester en Wethouders van Waalre 

Postbus 10.000 

5580 GA WAALRE 

Door het aanvraagformulier niet goed of onvolledig in te vullen, loopt u het risico dat 

de aanvraag niet in behandeling wordt genomen met als gevolg dat de gevraagde 

vergunning niet wordt verleend. De aanvraag dient bij voorkeur minimaal acht weken 

voor aanvang te worden ingediend. Indien een aanvraag minder dan drie weken voor 

aanvang wordt aangevraagd, kan besloten worden de aanvraag niet in behandeling te 

nemen. 
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