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Aan het college van de gemeente Leusden 
APV vergunningen 
Postbus 150 
3830 AD  LEUSDEN 
 
Voor informatie: 14 033 

 
 
 

Aanvraagformulier voor een vergunning voor standplaatsen 
(artikel 5:18 Algemene Plaatselijke Verordening 2019) 

 
 
Om uw aanvraag goed te kunnen verwerken, moet dit formulier met de gevraagde informatie zo 
mogelijk vier weken voor aanvang van de activiteit bij de gemeente binnen zijn. 
 
 
 

1. De vergunning wordt aangevraagd door: 
Naam aanvrager 
 

m / v 

Adres  
 

 

Postcode + woonplaats 
 

 

Telefoonnummer (bij voorkeur  mobiel) 
 

 

E-mail 
 

 

Geboortedatum en –plaats 
 

 

 
 
2. Gegevens omtrent aanvrager en standplaats: 
Wat wilt u gaan verkopen of welke diensten wilt 
u aanbieden? 

 

Hoeveel ruimte hebt u nodig? (maximaal 25 m2) 
(koelwagen t.b.v. dagverse producten maximaal 
50 m2) 

          
      …..     m²                     

 Foto van wagen of kraam bijvoegen 

Bent u meerderjarig en handelingsbekwaam  ja 

 nee 

Bent u in het bezit van een 
aansprakelijkheidsverzekeringsbewijs? 
(verplicht bij een vaste standplaats) 

 ja, s.v.p. een  kopie bijvoegen 

 nee 

Bent U ingeschreven als ambulant handelaar of 
detailhandelaar bij de Kamer van Koophandel?*  

 ja, s.v.p. een recent bewijs van inschrijving (niet 

ouder dan 6 maanden) bijvoegen. 

 nee 

Hebt u een elektriciteitsaansluiting nodig en zo 
ja wat is het verbruik? 

 ja 

 nee 

Gedurende welke periode wilt u standplaats 
innemen? 

tijdelijke standplaats -> ga verder met onderdeel 3 
vaste standplaats -> ga verder met onderdeel 4 

 
 
 

S
U 
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3. Tijdelijke standplaats: 
Op welke locatie wilt u een standplaats 
innemen? (s.v.p. situatieschets bijvoegen) 

 

Op welke datum wilt u een standplaats 
innemen? 

 

 Dagdeel Ma Di Wo Do Vr Za Zo 

Op welke tijdstippen wilt u op de hiervoor 
aangeven datum en locatie standplaats 
innemen? (s.v.p. juiste vakje aankruisen) 

08.30-13.00 uur        

13.30-18.00 uur       * 

18.30-22.00 uur       * 

 
U kunt onderdeel 4 overslaan en doorgaan met onderdeel 5 (ondertekening). 
*Voor de zondag gelden afwijkende tijden: 

 dagdeel vanaf 12.00 uur tot 18.00 uur  

 dagdeel vanaf 18.30 tot 21.00 uur 

 
Bij de aanvraag voor het innemen van een standplaats op particulier eigendom, moet een schriftelijke 
toestemming van de eigenaar of de zakelijke gerechtigde voor het gebruik van zijn terrein voor het 
innemen van een standplaats worden overgelegd. 
 
 
 
 
 

4. Gegevens vaste standplaats 
In de gemeente Leusden zijn vier vaste standplaatslocaties aangewezen. Hierna kunt u door middel van 
het aankruisen van hokje(s) aangeven voor welke standplaats u in aanmerking wilt komen.  
 

Locatie Dagdeel Ma Di Wo Do Vr Za 

1. Leusden: WC De Hamershof 08.30-13.00 uur       

13.30-18.00 uur       

18.30-22.00 uur       

2. Leusden: WC De Biezenkamp 08.30-13.00 uur       

13.30-18.00 uur       

18.30-22.00 uur       

3. Leusden-Zuid: WC Zuidhoek 08.30-13.00 uur       

13.30-18.00 uur       

18.30-22.00 uur       

4. Achterveld 08.30-13.00 uur       

13.30-18.00 uur       

18.30-22.00 uur       

 
Als u niet geplaatst kunt worden op de standplaats van uw keuze (de hiervoor onder 1 t/m 4 opgenomen 
standplaatsen), wilt u dan geplaatst worden op de wachtlijst. 

 ja (u wordt alleen voor de hiervoor aangegeven locatie en op het betreffende tijdstip op de wachtlijst 

geplaatst). 

 nee 

 
 

Naam van eventuele vervanger wanneer  
de vaste standplaats niet persoonlijk door  
de vergunninghouder wordt ingenomen: 

 

 
 
 
 



Formulier S (versie juni 2019)  Pagina 3 van 3 

 
 
 

5. Ondertekening. 
Zijn er nog zaken die u hiervoor niet kwijt kon, dan kunt u deze op een afzonderlijk blad vermelden. 
Vermeld op dit blad in ieder geval uw naam en adres. 

 
Ondergetekende verklaart dit formulier volledig en naar waarheid te hebben ingevuld. 
Kopie van geldig legitimatiebewijs bijvoegen. 
 
 
 
…………………………, …………………………     …………………………………… 
plaats                            datum                                handtekening 
 
 
P.S. Aan het in behandeling nemen van de aanvraag zijn leges verbonden. Mogelijk zijn ook 
precariorechten verschuldigd.  
 

 Onvolledig ingevulde formulieren worden niet in behandeling genomen. Het verstrekken van 
onjuiste of onvolledige gegevens kan leiden tot weigering of intrekking van de vergunning 


