
Standplaatsvergunning aanvragen 

Met dit formulier dient u een aanvraag in voor een standsplaatsvergunning. Op de website 
vindt u de voorwaarden voor het innemen van een standplaats. 

Kosten 
Voor het in behandeling nemen van uw aanvraag betaalt u leges. Daarnaast bent u 
precariobelasting verschuldigd. 

Gegevens aanvrager (minimale leeftijd 18 jaar) 

Bedrijfsnaam 

Nummer Handelsregister / KvK 

Naam en voornamen 

Geboortedatum en geboorteplaats 

Straat en huisnummer 

Postcode en woonplaats 

Mailadres 

Mobiel telefoonnummer 

Locatie vaste standplaats en soort verkoopitem 
Locatie gewenste standplaats  
Voeg een situatietekening bij de aanvraag UITGEEST 

Afmetingen in m2 (lengte x breedte) 

Soort verkoopitem 
Het verkoopitem moet dagelijks worden op- 
en afgebouwd en mag maximaal 6m bij 
2,5m bedragen.  

Voor welke dag(en) en tijdstippen maakt u de melding? Maximaal 5 jaar 

Periode (maanden, jaren) 
Dag(en)  maandag 

 dinsdag 

 woensdag 

 donderdag 

 vrijdag 

 zaterdag 

 zondag 

Tijdstip(pen) verkoop 

https://www.uitgeest.nl/aanvragen-en-regelen/standplaatsvergunning


Soort product(en) 
Geef duidelijk aan welke producten u wilt 
verkopen 

Ondertekening 

Datum en plaats 

Handtekening aanvrager 
print het formulier en zet uw handtekening 

Meesturen met de aanvraag 

Situatietekening van de gewenste locatie 

Uw melding versturen 
U mailt u het aanvraagformulier met een situatietekening naar apv@debuch.nl of stuurt het per 
post naar: gemeente Uitgeest, team APV, Postbus 7,1910 AA Uitgeest. 

Vragen 
Hebt u nog vragen? Belt of mailt u dan met team APV via +14 0251 (zonder netnummer) 
of apv@debuch.nl 
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