Provincie Antwerpen
Arrondissement Turnhout
Gemeente Herselt

Dienst Lokale Economie
Kerkstraat 1
2230 Herselt

Aanvraag of wijziging standplaats op OPENBAAR domein
Dit formulier volledig ingevuld (voor- en achterzijde) en ondertekend indienen samen met de
nodige bijlagen bij de dienst lokale economie.
Per post:
Gemeentebestuur Herselt, dienst Lokale Economie, Kerkstraat 1, 220 Herselt
Per mail:
bevolking@herselt.be
Per fax:
014/54 21 40
Persoonlijke gegevens
Zaak
naam: ....................................................................................................................................
adres: ....................................................................................................................................
indien rechtspersoon
naam, vorm, ondernemingsnr. : ............................................................................................
adres maatschap. zetel: .........................................................................................................
Uitbater
naam en voornaam: ...............................................................................................................
adres: ....................................................................................................................................
tel.nr.: …………………… e-mailadres: ..............................................................................

Gevraagde standplaats
Locatie:
 Kerkplein Blauberg

 Kerkplein Herselt-centrum

 Parkeerterrein Stationsstraat Ramsel

 Plein Kapel Varenwinkel

 Bergom
Gevraagde publiciteit
Grootte, aantal en exacte locatie van de publiciteitsborden: ........................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
Let op! Er kan ENKEL toelating verkregen worden voor borden op de voorziene locatie te
Ramsel en te Varenwinkel.

Dienst Lokale Economie - Kerkstraat 1, 2230 Herselt - T: 014/53 90 10 - F: 014/54 89 91 - bevolking@herselt.be
Openingsuren: elke werkdag van 09.00 tot 12.00, woensdag van 13.00 tot 16.00, maandag van 18.00 tot 20.00

Gegevens verkoopstand
Verkoopstand - aard:
 Verkoopwagen

 Aanhangwagen

 Schragenstand

 Verkoopwagen met aanbouw schragenstand

Verkoopstand - afmetingen (incl. luifels): ..............................................................................
Tijdstip waarop de stand aanwezig is (bijv. 01/01/2015 van 9u tot 12u, elke dinsdag van 16u
tot 20u): ...................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
Producten / diensten die te koop worden aangeboden (noteer alles!): ……………………….
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
Aansluiting op elektriciteitskast nodig: JA / NEEN

(schrappen wat niet past)

Let wel: het gebruik van een stroomgroep is NIET toegelaten!
Gebruik gasflessen: JA / NEEN

(schrappen wat niet past)

Ik heb kennis genomen van de gemeentelijke reglementen, retributie-/belastingreglementen
m.b.t. ambulante handel op openbaar domein. Deze zijn raadpleegbaar via de website
www.herselt.be of kunnen aangevraagd worden bij de dienst lokale economie.
Ik verbind mij er tevens toe:
•

de bepalingen uit de gemeentelijke politiecodex, de gemeentelijke reglementen, retributieen belastingreglement m.b.t. ambulante handel op openbaar domein en de aansluiting op
marktkasten, de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, de milieuwetgeving, de wetgeving
inzake voedselveiligheid / verplichte verzekeringen / verplichte keuringen, … na te leven.

•

geen publiciteitsborden te plaatsen indien ik geen toelating verkreeg (langs gemeenteweg
kan eventueel toelating verkregen worden, langs gewestweg kan geen toelating verkregen
worden)

•

te beschikken over alle vereiste geldige attesten. N.a.v. het verstrijken van de geldigheidstermijn van een attest tijdens de looptijd van de verkregen machtiging, zal ik op eigen
initiatief en onder eigen verantwoordelijkheid het nieuwe geldige attest bezorgen aan de
gemeentelijke dienst Lokale Economie.

Ik bezorg hierbij een kopie van alle vereiste geldige attesten; bijv. leurkaart, verplichte
verzekeringen (burgerrechtelijke aansprakelijkheid), toelating FAVV, keuringsattesten
elektrische - en/of gasinstallaties (keuringsattest gasinstallatie max. 1 jaar oud), …
Voor akkoord, …/ … / ……
Handtekening,

……………………………..
Dienst Lokale Economie - Kerkstraat 1, 2230 Herselt - T: 014/53 90 10 - F: 014/54 89 91 - bevolking@herselt.be
Openingsuren: elke werkdag van 09.00 tot 12.00, woensdag van 13.00 tot 16.00, maandag van 18.00 tot 20.00

