
        
Aanvraagformulier standplaatsvergunning

Standplaatsvergunning
Het is volgens de Algemene plaatselijke 
verordening (APV) verboden om zonder 
vergunning van het college van 
burgemeester en wethouders een 
standplaats in te nemen of te hebben.

Standplaats
Onder standplaats wordt verstaan: het vanaf 
een vaste plaats op een openbare en in de 
openlucht gelegen plaats verkopen of 
afleveren van goederen dan wel diensten, 
gebruikmakend van fysieke middelen, zoals 
een kraam, een wagen of een tafel.

Aanvraagformulier
Met dit formulier kunt u een aanvraag 
indienen voor een standplaatsvergunning. 
Deze vergunning geeft toestemming voor het 
innemen van een vaste standplaats op een 
aangewezen locatie binnen de gemeente 
Wijchen. 

Meer informatie over de verschillende 
standplaatsen, locaties en mogelijkheden is 
beschikbaar via onze website www.wijchen.nl   
of na te lezen in het ‘Standplaatsenbeleid 
Wijchen’ wat is te vinden via 
www.overheid.nl bij Lokale wet- en 
regelgeving. 

Wat kost een standplaatsvergunning?
U betaalt leges voor de behandeling van uw 
aanvraag. Deze zijn terug te vinden in de 
Legesverordening (zie www.overheid.nl, 
Lokale wet- en regelgeving). 

Staat de uitstalling op gemeentegrond? Dan 
heffen wij precariobelasting; een soort huur. 
Hoeveel dat zal zijn, is mede afhankelijk van 
de grootte van de uitstalling.

Aanvraagformulier opsturen
U kunt het formulier opsturen naar: 
Gemeente Wijchen / APV
Postbus 9000
6600 HA WIJCHEN, of mailen naar 
apv@wijchen.nl

Als u vragen heeft
U kunt ons bereiken op 088 432 79 88 van 
ma t/m do van 10.00 tot 12.00 uur en van 
14.00 tot 16.00 uur en op vrijdag van 10.00 
tot 12.00 uur of via apv@wijchen.nl

http://www.wijchen.nl/
http://www.overheid.nl/
mailto:apv@wijchen.nl
mailto:apv@wijchen.nl


Aanvraagformulier voor een standplaatsvergunning

Gegevens van de aanvrager 

Naam onderneming/organisatie

Nummer Kamer van Koophandel

Statutaire naam

Straat en huisnummer

Postcode en plaats

Indien afwijkend postadres
Straat en huisnummer
Postcode en plaats
Contactpersoon

Telefoonnummer

E-mailadres

Gegevens standplaats

Locatie 

Toestemming eigenaar
Indien privéterrein

Een schriftelijke toestemming bij de aanvraag meesturen. 

Datum / data  

Aanvangs- en eindtijd van tot

Afmetingen van de 
verkoopwagen/ kraam/ 
overkapping

Afmetingen in m2

Door wie wordt de standplaats 
ingenomen? 

Indien de aanvrager niet zelf de standplaats inneemt, vermelden wie dat wel doet.

Wat voor soort waren wilt u 
verkopen?
Wordt er voedsel bereid? Ja, beantwoord de hieronder staande vragen.

Nee, ga door naar “ondertekening”
Welk voedsel wordt bereid?

Op welke manier wordt voedsel 
bereid? 

o Opwarmen van eten door middel van:..…….....
o Koken 
o Bakken/frituren
o Anders, namelijk:……………

Zijn er brandbare stoffen 
aanwezig? (bijvoorbeeld een gasfles)

Welke maatregelen tegen 
geurhinder zijn aanwezig?

o Geen maatregelen
o Doekenfilter
o Actiefkoolfilter
o Afvoerpijp van ……. meter
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o Anders, namelijk:………………

Hoe wordt het (vethoudend) 
afvalwater geloosd?

o Er komt geen afvalwater vrij.
o Niet op locatie, die gaat naar:……………
o In een put nabij de standplaats via vetafscheider
o In een put nabij de standplaats zonder vetafscheider

Opmerkingen

Ondertekening

Datum
Handtekening

LET OP!
Indien er meerdere gegadigden zijn voor 1 locatie zal er geloot worden. Als u uitgeloot 
wordt nemen wij uw aanvraag niet in behandeling en zullen er geen leges in rekening 
gebracht worden. 


