AANVRAAGFORMULIER JAARMARKT
Aanvraag
Uw college van burgemeester en wethouders van de gemeente Súdwest-Fryslân wordt verzocht
vergunning te verlenen als bedoeld in artikel 19 van de Marktverordening Súdwest-Fryslân 2012 ten
behoeve van het innemen van een standplaats op de in het aanvraagformulier aangegeven
jaarmarkt(en).
1. Gegevens van de aanvrager
a. bedrijf, instelling,
organisatie
b. naam:
c. straatnaam en
huisnummer:
d. postcode en plaatsnaam:
e. telefoon- en faxnummer:
f.

geboortedatum:

g. geboorteplaats:
h. rekeningnummer

i.
j.

registratienummer Kamer
van Koophandel:
polisnummer W.A.
marktverzekering:

te:
maatschappij:

2. Jaarmarkten
Uw aanvraag heeft betrekking op de volgende jaarmarkt(en), die plaats vindt op:

□ Heamielmarkt

d.d. ................................................

□ Bolletongersdeimarkt

d.d. ................................................

3. Aan te bieden artikel(en):
De ter koop aangeboden artikelen:
.............................................................................................................................

4. Stroomgebruik
Uw college heeft een aantal locaties waar de standplaatshouder tegen betaling gebruik kan maken
van een gemeentelijke stroomvoorziening. Onder voorbehoud van beschikbaarheid wens ik daar:

□ Geen gebruik van te maken;
□ Wel gebruik van te maken, waarbij het gezamenlijk vermogen van mijn apparaten:
□ meer dan 0,4 kWh bedraagt (€ 2,75 per marktdag)
□ minder dan 0,4 kWh bedraagt (€ 0,90 per marktdag)
5. Fysieke vorm van de standplaats
□ eigen kraam;
□ grondplaats;
□ verkoopwagen;
□ huurkraam van de gemeente, aantal ………. stuks

6. Benodigde afmetingen van de standplaats (inclusief eventuele parasols enz.)
Lengte: ....................................

meter

Breedte: ..................................

meter

Hoogte: ...................................

meter

7. Wijze waarop de standplaats worden ingenomen:
□ Stille kramer:
□ Standwerker:Hoog / Laag / Zwemmer (omcirkelen wat van toepassing is)

8. Voertuigen op een Bolswarder jaarmarkt
Uw college heeft op de Bolswarder jaarmarkten een aantal locaties waar, indien noodzakelijk, een
voertuig kan worden gebruikt. Onder voorbehoud van beschikbaarheid wens ik daar:

□ Geen gebruik van te maken;
□ Wel gebruik van te maken, waarbij het kenteken van het voertuig is: ………. - ………. - ……….
De reden waarom het voor mijn bedrijfsvoering noodzakelijk is dat ik een voertuig bij mijn
standplaats wens te gebruiken is:
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................

9. Ondertekening
Aldus naar waarheid ingevuld:

--------------------(plaatsnaam)

-------------------(datum)

------------------------------------(handtekening)

Stuur uw inschrijving vóór 30 april 2021 naar:
Gemeente Súdwest-Fryslân
Postbus 10.000, 8600 HA SNEEK
Disclaimer:
Wanneer een of beide markten als gevolg van het Covid-19 - Coronavirus of wegens
andere onvoorziene gebeurtenissen geen- of alleen in aangepaste vorm, doorgang
kan/kunnen vinden, is de gemeente op geen enkele wijze verplicht verleende
vergunningen of toezeggingen te honoreren en is zij op geen enkele wijze schadeplichtig
wegens het niet kunnen bieden van een standplaats

