Aanvraagformulier marktplaatsvergunning
Gegevens gemeente (niet in te vullen door aanvrager)
Dossiernummer

Datum ontvangst

Aanvraag ingediend
In
voud

Ruimte voor stempel

Indienen bij de afdeling V&H

Verzendadres
Gemeente Moerdijk
Afdeling vergunningen en handhaving
Postbus 4
4760 AA Zevenbergen
Tel: (0168) 37 36 00
Fax: (0168) 37 35 80

Aan de Burgemeester en wethouders van de gemeente:
1
1a

Gegevens van de aanvrager.
naam en voorletters : 

1b

BSN (sofinummer) :



1c

adres :



1d

postcode en plaats :



1e

telefoon privé :



1f

telefoon werk :



1g

mobiel nummer :



Moerdijk

M/V

(vermeld een telefoonnummer waar u tijdens kantooruren bereikbaar bent)
1h

fax :



1i

e-mail adres :



1j

geboortedatum :



2

Gegevens omtrent tijd, plaats en branche.

2a

Het gaat om een inschrijving voor een
vaste standplaats  / losse standplaats

2b

Op de weekmarkt  / niet op de weekmarkt 

2c

Locatiebeschrijving en plaatsnaam waar het betrekking op heeft.
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________

2d

Dag en tijd waar het betrekking op heeft.
op : __________dag, van : __________uur tot : __________uur

2e

Te verhandelen artikel(en) en / of branche (duidelijk omschrijven).
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
1

3

Verkoopinrichting.

3a

Eigen kraam 
Huurkraam 
Verkoopkraam 
Grondplaats 

3b

aantal kramen : __________

3b

stille kramer 
standwerker  hoog  laag  zwemmer

3c

frontbreedte : __________m
oppervlakte : __________m²

4

Belangrijke nummers.

4a

vestigingsvergunning afgegeven door de Kamer van Koophandel in :
______________________________ op _____-_____-__________

4b

nummer registratiekaart C.R.K. :
______________________________ geldig tot _____-_____-__________

4c

polisnummer W.A.-marktverzekering :
______________________________
verz.mij :
______________________________

5

Bij te voegen documenten.
 kopie legitimatiebewijs
 kopie bewijs van registratie
 kopie inschrijving Kamer van Koophandel

6

Belangrijke informatie.
> Onvolledig ingevulde aanvraagformulieren worden niet in behandeling
genomen.

______________________, de __________________ 20___

Aldus naar waarheid ingevuld,

(handtekening)

Dit formulier kunt u in leveren bij de gemeente Moerdijk, Pastoor van Kessellaan 15, 4761 BJ te
Zevenbergen of sturen naar de gemeente Moerdijk, Postbus 4, 4760 AA te Zevenbergen. Voor
informatie kunt u contact opnemen met de afdeling Vergunningen en Handhaving, onder
telefoonnummer (0168)-373600.
2

