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VRAGENFORMULIER GEGEVENS STANDPLAATS 
 

Gegevens standplaatshouder 

Naam en voorlettters  

Naam bedrijf   

Adres  

Postcode en woonplaats  

Telefoonnummer   

Faxnummer  

U dient een recente kopie te overleggen van een: 

▪ Geldige inschrijving bij het Centraal Registratiekantoor Detailhandel en Ambacht; 

▪ Uittreksel van het handelsregister Kamer van Koophandel; 

▪ Geldig verzekeringsbewijs t.b.v. Algemene Ambulante Handel.   

 

 

Op welke locatie(s) neemt u een standplaats in? (aankruisen wat van toepassing is) 

Locatie(s) Aanwezigheid gemeentelijke 

stroomvoorziening 

 1. Gemeentelijke parkeerplaats aan de Nassau- 

        straat 

Geen gemeentelijke stroomvoorziening 

 2. Prinses Irenestraat/J. van Stolbergstraat (nabij  

       supermarkt Van Holten, J. van Stolbergstraat 93) 

Geen gemeentelijke stroomvoorziening 

 3. Hoek Groen van Prinstererstraat/Peulenlaan 

 

Geen gemeentelijke stroomvoorziening 

 4. Koningin Wilhelminalaan, nabij kapsalon 

       Modern (voorheen supermarkt Vlot) 

 

Geen gemeentelijke stroomvoorziening 

 5. Winkelcentrum “De Giessenhof” 

 

Geen gemeentelijke stroomvoorziening 

 6. Cornelisweer (parkeerplaats nabij sporthal “De  

        Wielewaal”) 

Wel een gemeentelijke stroomvoorziening 

(via sporthal) 

 7. Parkeerplaats aan de Thorbeckestraat 

 

Geen gemeentelijke stroomvoorziening 

 8. Parkeerterrein Rembrandthof Geen gemeentelijke stroomvoorziening 

 9. Parkeerterrein Houweningeplaats 

 

Wel een gemeentelijke stroomvoorziening 

(een stroomkast) 
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Op welke dag(en) en tijdstip(pen) neemt u op hierboven aangekruiste locatie(s) een standplaats 

in? 

Dag(en) Tijdstip(pen) 

Locatie 1: Van …………… tot …………… uur 

Locatie 2: Van …………… tot …………… uur 

Locatie 3: Van …………… tot …………… uur 

Locatie 4: Van …………… tot …………… uur 

Locatie 5: Van …………… tot …………… uur 

Locatie 6: Van …………… tot …………… uur 

Locatie 7: Van …………… tot …………… uur 

Locatie 8: Van …………… tot …………… uur 

Locatie 9: Van …………… tot …………… uur 

 

 

Welke produkten verkoopt u? 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

 

 

Zou u eventueel behoefte hebben aan een gemeentelijke stroomvoorziening? 

 Ja 

 Nee 

 

 

Wat is uw stroomverbruik in ampere (stroomsterkte)?  

De gemeentelijke stroomvoorziening beidt de mogelijkheid tot maximaal 16 ampere. 

……………… ampere 

 

 

Hoeveel m² gemeentegrond heeft u t.b.v. uw standplaats in gebruik genomen? (Bij meerdere 

locaties s.v.p. per locatie aangeven.)  

1. Gemeentelijke parkeerplaats aan de Nassaustraat ………. m² 

2. Prinses Irenestraat/J. van Stolbergstraat (nabij  

    supermarkt Van Holten, J. van Stolbergstraat 93) 

………. m² 

3. Hoek Groen van Prinstererstraat/Peulenlaan ………. m² 

4. Koningin Wilhelminalaan, nabij supermarkt Vlot ………. m² 

5. Winkelcentrum “De Giessenhof” ………. m² 

6. Cornelisweer (parkeerplaats nabij sporthal “De  

    Wielewaal”) 

………. m² 

7. Parkeerplaats aan de Thorbeckestraat ………. m² 

8. Parkeerterrein Rembrandthof ………. m² 

9. Parkeerterrein Houweningeplaats ………. m² 

U dient een situatietekening van de ingenomen standplaats(en) bij te voegen. 
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Ruimte voor informatie die voor ons nog van belang kan zijn/mogelijkheid tot het stellen van 

vragen 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

Bijlagen: 

▪ Kopie geldige inschrijving bij het Centraal Registratiekantoor Detailhandel en Ambacht 

▪ Kopie uittreksel van het handelsregister Kamer van Koophandel 

▪ Kopie geldig verzekeringsbewijs t.b.v. Algemene Ambulante Handel 

▪ Situatietekening ingenomen standplaats(en) 

 

Aldus naar waarheid ingevuld, 

 

Datum:    Plaats: 

 

…………………………….  …………………………………. 

 

Handtekening standplaatshouder: 

 

…………………………………………………….. 

  


