Inschrijfformulier warenmarkten
Marktverordening, artikel 7

Afdeling Leefomgeving, team Planning

Waarom dit formulier?
Wilt u op één van de warenmarkten in de gemeente Roosendaal een standplaats innemen, dan kunt u de
zogenaamde marktplaatsvergunning aanvragen. De gemeente kan u deze vergunning op basis van de
Marktverordening verlenen.
Bij de vergunningverlening is het relevant of er ruimte op de markt beschikbaar is. Daarom kunt u zich met dit
formulier inschrijven voor een standplaats op de warenmarkt in de gemeente Roosendaal.
Meer informatie over het gemeentelijk beleid, de aanvraagprocedure en de kosten is beschikbaar via het
Vergunningenloket op www.roosendaal.nl > Digitaal loket. U kunt ook bellen naar de afdeling Leefomgeving,
team Planning op telefoonnummer (0165) 57 91 11.

1. Gegevens eigenaar / exploitant horecabedrijf
Naam en voorletters:
Burgerservicenummer (BSN):
Straat en huisnummer:
Postcode en woonplaats:
Telefoonnummer (overdag):
Mobiel telefoonnummer:
E-mailadres:
2. Factuuradres
Naam bedrijf:
Contactpersoon:
Postadres:
Postcode + plaats:
Telefoonnummer (overdag):
Faxnummer:
3. Gegevens standplaats

□

Aantal kramen:

□

Afmeting verkoopwagen:

lengte

m bij breedte

m

□

Afmeting markavan:

engte

m bij breedte

m

Branche:
Voor de verkoop van:

4. Locatie(s) en dag(en):

□

Nieuwe Markt te Roosendaal op maandag van 8.30 uur tot 16.00 uur
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□

Nieuwe Markt te Roosendaal op zaterdag van 8.30 uur tot 16.00 uur

□

Torenplein in Wouw op woensdagochtend van 8.30 uur tot 12.00 uur.

□

Kerkplein in Heerle op donderdagochtend van 8.30 uur tot 12.00 uur.

5. Gewenste stroomvoorziening:
(a.u.b. de gewenste stroomvoorziening aankruisen)

□

10 amp, 230 volt

□

16 amp, 230 volt

□

16 amp, 380 volt

□

32 amp, 380 volt

□

Geen stroomvoorziening gewenst

6. Overige gegevens:
Inschrijving bij de KvK te:
Inschrijvingsnummer handelsregister KvK:
Ontheffing KvK:
Vakdiploma:

□

ja

□

nee

HBD/CRK-nummer:

7. Bij deze aanvraag moeten het formulier en de bijlage(n) worden overgelegd:

□

Een kopie van het legitimatiebewijs (paspoort, identiteitskaart of rijbewijs)

□

Een kopie van het bewijs van inschrijving bij de Kamer van Koophandel (aanbevolen)

8. Opmerkingen en eventuele toelichting:

9. Handtekening aanvrager

Handtekening:
Naam:
Plaats:
Datum:

Waar stuurt u het formulier naar toe?
Aan burgemeester en wethouders van de Gemeente Roosendaal
Afdeling Leefomgeving, team Planning
Postbus 5000
4700 KA Roosendaal
Januari 2011

TOELICHTING BIJ HET INSCHRIJFFORMULIER WARENMARKTEN
Gemeentelijk beleid
Volgens de Verordening op de warenmarkt in de gemeente Roosendaal komt iemand uitsluitend in aanmerking
voor een standplaats als degene:
een handelingsbekwaam natuurlijk persoon die de leeftijd van 18 jaar heeft bereikt en;
staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en;
een aanvraag voor een vergunning heeft ingediend bij het college.
Stroomvoorziening
Het is mogelijk om tegen betaling gebruik te maken van de gemeentelijke stroomvoorziening. U kunt aangeven
welke eenheid u wenst.
Als u kiest voor stroomvoorziening, dan worden kosten voor het gebruik van stroomvoorzieningen in rekening
gebracht. Voor de maandag- en zaterdagmarkt wordt het gebruik van stroomvoorzieningen onderverdeeld in
de volgende 4 tarieven:
- 10 amp, 230 volt: € 1,77
- 16 amp, 230 volt: € 2,83
- 16 amp, 380 volt: € 4,89
- 32 amp, 380 volt: € 9,80
Voor de woensdag- en donderdagmarkt wordt het gebruik van stroomvoorzieningen onderverdeeld in de
volgende 4 tarieven:
- 10 amp, 230 volt: € 0,89
- 16 amp, 230 volt: € 1,42
- 16 amp, 380 volt: € 2,45
- 32 amp, 380 volt: € 4,90
De kosten voor het gebruik van stroomvoorzieningen zijn per marktdag, onafhankelijk van het daadwerkelijk
verbruik.
Leges
Voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor een standplaats op de warenmarkten zijn eenmalig
leges verschuldigd (tarief 2011 is € 88,90).
Daarnaast zijn er kosten per marktdag afhankelijk van het daadwerkelijk aantal ingenomen m2 (marktgelden):
voor de maandag- en zaterdagmarkt in Roosendaal een tarief van € 0,80 per m².
voor de woensdagmarkt in Wouw en donderdagmarkt Heerle een tarief van € 0,40 per m².
Mee te sturen stukken
Het aanvraagformulier en de bijlage(n) mogen in enkelvoud worden ingediend. Als er geen legitimatiebewijs
wordt bijgevoegd, kan de aanvraag niet in behandeling worden genomen.
Meer informatie
Hebt u nog vragen? Dan kunt u terecht bij de afdeling Leefomgeving, team Planning. Bel voor meer informatie
naar telefoonnummer 0165 579 633 (op dinsdag en donderdag van 9.00 tot 12.00 uur).
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