
INSCHRIJFFORMULIER TEN BEHOEVE VAN HET INNEMEN VAN EEN STANDPLAATS
IN DE GEMEENTE GORINCHEM INGEVOLGE ARTIKEL 5.18 APV

I. GEGEVENS AANVRAGER

Naam + voorletter(s): ………………………………………………………………………………
Adres:...............................................……………………………………………………………..
Postcode en woonplaats:............................……………………………………………………..
Telefoon/faxnummer:...........................................……………………………………………….
Geboortedatum en -plaats:....................................….…………………………………………..

II. GEGEVENS STANDPLAATS

Welke producten wenst u te koop aan te bieden?

.....................................................…………………………………………..……………………..
Welke locatie(s) wilt u met u standplaats innemen?

........................................................……………………………………………………….……….

Op welke dagdelen wilt u standplaats innemen?

…………………………………………………………………………………………………………

Wat zijn de afmetingen van uw standplaats:

...............................….....................……………………………………………….……………….

Neemt u standplaats in met een verkoopwagen of een kraam?

.......................................................……………………………………………………..………….

Wat zijn de afmetingen van uw wagen/kar:

...........................(l)....….....................(b)………………….(h)

Wat is de rechtsvorm van uw onderneming?
………………………………………………………………...........................................................



IV. Overige Vragen

Bent u reeds in andere gemeenten als ambulante handelaar werkzaam? Zo ja, welke
gemeente(n)?

........................................................………………………………………………………….……

Heeft u reeds eerder in onze gemeente een aanvraag voor een standplaatsvergunning
ingediend?

........……………………...................………………………………………………........................

Wenst u gebruik te maken van iemand die u bijstaat bij uw standplaatsverkoop?

........................……………………………………………………………………...........................

Adres:.......................……………………………………………………………………..................
Woonplaats:...................................…………………………………………………………………

Werkt u samen met een ander bedrijf?

............................…………………………………………………………………...........................

Datum en plaats:.........……………………………………………………………..........................

Handtekening:....................................………………........

Naam:..……………….................................…......

III. TE OVERLEGGEN BESCHEIDEN

0 Inschrijvingsbewijs Kamer van Koophandel
0 Inschrijvingsbewijs Centraal Registratiekantoor
0 Foto's van verkoopwagen/kraam
0 Kopie van een identiteitsbewijs
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