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Aanvraag standplaats commercieel 
 

Gegevens van de aanvrager 

Naam en voorletters  

Naam Bedrijf  

Adres  

Postcode en plaats  

Telefoonnummer vast/mobiel   

Telefoonnummer overdag   

BSN  

K.v.K Nr. + Vestiging nr.  

Kenteken van de verkoopwagen  

E-mailadres  

Adres Factuur  

 

Te verkopen artikelen  

Benodigde oppervlakte in m²  

Activiteitenbesluit Eventueel Milieuvergunning / Melding nodig  

 

Standplaats locaties 
 
Borg sleutel stroomkast € 50,00 euro. 

* Met stroom                   # ontheffing voetgangersgebied nodig 
                                                & ontheffing blauwe zone nodig 
 Uw stroomgebruik is; 
                                               O 220 v 
                                               O 380 v 
 

Gewenste locatie  0 Hardenberg Centrum   * # De Markt 
   0 Hardenberg Centrum      # Klepperplein (max. 8m²) 

0 Hardenberg    Jupiterplein 
0 Bergentheim    Dr. J.H. Bastingplein 
0 Slagharen    * A. Geerdesplein 
0 Dedemsvaart    * & Westzijde van de markt 
0 Gramsbergen     Hattemattestraat 
0 Balkbrug     Regentenlaan 
0 Bruchterveld     Broekdijk 35 
0 De Krim    * Turfstekersplein 
0 Lutten      Anerweg Noord 8 
0 Sibculo     Kloosterdijk (nabij Spar) 
0 Kloosterhaar                    Hoek Dorpsstraat/Groenedijk 
 

  Weekmarkt   

O Maandag O 09.00-12.00 O 08.00-14.00 O 12.00-18.00 weekmarkt op de Markt Hardenberg geen standplaats mogelijk 

O Dinsdag O 09.00-12.00  O 12.00-18.00  

O Woensdag O 09.00-12.00 O 08.00-14.00 O 12.00-18.00 weekmarkt Dedemsvaart geen standplaats mogelijk 

O Donderdag O 09.00-12.00  O 12.00-18.00 O 18.00-21.00 H.Berg, de Krim en Slagharen 

O Vrijdag O 09.00-12.00  O 12.00-18.00 O 18.00-21.00 D.vaart,  Balkbrug, Gramsbergen 

O Zaterdag O 09.00-12.00  O 12.00-18.00  
 

Ondertekening 

Aldus naar waarheid ingevuld: 

Datum  : 

Plaats   :    

Handtekening:                                                               

deze aanvraag in enkelvoud:        *   indienen bij de GEMEENTE Hardenberg afdeling Publieksdienst  
                                                                   *   verzenden aan, gemeente@hardenberg.nl 
                                                                   *   Gemeente Hardenberg, Postbus 500, 7770 BA HARDENBERG 
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Een kopie bijvoegen van: 

 - geldig legitimatiebewijs 
 - uittreksel van uw inschrijving bij de K.v.K of Centrale Registratiekantoor 
 - bewijs van Wettelijk Aansprakelijkheidsverzekering 
 - kopie van keuringsrapport installatie waarin gekookt, gebakken of gebraden en/of gefrituurd kan worden. 
 - kopie van kentekenbewijs standplaatswagen 
 - De maten van verkoopwagen met dissel en uitgeklapte luifel 
                 - bewijs van de melding AIM 

 

 
 
                                                                                                        
 
 
Activiteitenbesluit 
 
Uw bedrijf is ook een inrichting in de zin van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo). 
U hoeft echter geen omgevingsvergunning aan te vragen. Op grond van de Wet milieubeheer zijn er  Algemene Maatregelen van 
Bestuur vastgesteld. Uw bedrijf valt onder het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (het Activiteitenbesluit). Op 
grond van dit Besluit moet een melding worden ingediend. 
 
Melden kan uitsluitend via een ICT-systeem op de site aim.vrom.nl1 (dus zonder http of www).  
Na het invullen van de vragenboom ontvangt u een e-mail. Door in deze e-mail op een link te klikken opent zich automatisch het 
formulier waarin de melder zijn bedrijfsgegevens moet invullen. Na het invullen en verzenden van dit formulier, gaat de melding 
direct naar de gemeente.  
U moet er voor zorgen, dat de melding binnen een maand na de datum van deze brief bij de gemeente is ingediend.  
 
Wanneer melden? 
Afhankelijk van het soort bedrijf (type) en de activiteiten van het bedrijf is voor het oprichten of veranderen een melding nodig. 
Het bedrijf moet de melding uiterlijk vier weken voor oprichting of verandering van het bedrijf bij de gemeente doen. 
 
Altijd bij ;  Oliebollenkraam, viswagen, frituur  eigenlijk alle geur gevoelige objecten 

                                                      
1 Activiteiten Internet Module 

http://aim.vrom.nl/

