Reglement op ambulante activiteiten op het openbaar domein buiten de openbare
markten Ronse.
Hoofdstuk 1: algemene bepalingen
Artikel 1: voorafgaande toelating
Aanvraag toelating
De inname van een standplaats op het openbaar domein is onderworpen aan een voorafgaande
toelating van het college van burgemeester en schepenen. De standplaatsen kunnen
toegewezen worden van dag tot dag of per abonnement.
Deze toelating dient vooraf aangevraagd worden aan het college van burgemeester en
schepenen, Grote Markt 12 in Ronse.
De standplaatsen op het openbaar domein dienen minstens 3 weken op voorhand aangevraagd
te worden.
De aanvraag vermeldt:
- juiste plaatsomschrijving (met plan)
- foto van de verkoopstand
- data van de verkopen of dagen van de verkoop
- gewenste oppervlakte
- welke producten verkocht zullen worden
Bij de aanvraag dient een kopie van de machtiging als werkgever meegestuurd te worden. De
aanvraag gebeurt bij brief neergelegd tegen ontvangstmelding,hetzij bij ter post aangetekend
schrijven met ontvangstbewijs, hetzij op een duurzame drager tegen ontvangstbewijs gericht
aan de stad. De machtiging kan bekomen worden via een ondernemingsloket, zoals
omschreven in de wet van 16 januari 2003 tot oprichting van een kruispuntbank van
ondernemingen, tot modernisering van het handelsregister, tot oprichting van erkende
ondernemingsloketten en houdende diverse bepalingen..
Toelating college
In geval van positieve beslissing verkrijgt de aanvrager een toelating met daarin vermeld:
-

aard van de producten of diensten die hij gemachtigd is te verkopen
de plaats
de data of dagen en de duur van de verkoop

In geval van negatieve beslissing zal de motivatie in de kennisgeving aan de aanvrager
meegedeeld worden evenals de rechtsmiddelen in beroep.
De standplaats kan geweigerd worden op basis van redenen van openbare orde, openbare
veiligheid, verkeersveiligheid, openbare rust, ruimtelijke ordening of stadplanning.

Artikel 2: Rondrijdende ambulante handel
Rondrijdende ambulante handel is toegelaten op voorwaarde dat de persoon die rondrijdt in
het bezit is van een machtiging zoals bepaald in artikel 5 van dit reglement.
Hij mag geen vaste standplaats innemen en mag enkel stoppen om te verkopen op uitnodiging
van een klant.
De verkopers van roomijs mogen niet verkopen in een straal van 500m in de nabijheid van
scholen. Dit verbod geldt op iedere schooldag tussen 15h en 16h30.
Artikel 3: personen aan wie de standplaatsen kunnen toegewezen worden
De standplaatsen kunnen enkel toegewezen worden aan:
-

de natuurlijke personen die voor eigen rekening een ambulante activiteit uitoefenen,
houders van een ‘machtiging als werkgever’;
rechtspersonen die dezelfde activiteit uitoefenen. De standplaatsen worden toegekend
door tussenkomst van een persoon die verantwoordelijk is voor het dagelijks bestuur
van de vennootschap die houder is van de ‘machtiging als werkgever’.

De standplaatsen kunnen occasioneel ook toegewezen worden aan de verantwoordelijken van
verkoopsacties zonder commercieel karakter, hiervoor toegelaten overeenkomstig artikel 7
vanvoornoemd KB van 24 september 2006.
Artikel 4: Personen die de standplaats kunnen innemen
De standplaatsen op het openbaar domein kunnen ingenomen worden door:
4.1 Personen die een machtiging bezitten
a) - de natuurlijke personen die voor eigen rekening een ambulante activiteit uitoefenen,
houders van een “machtiging als werkgever”, aan wie de standplaats is toegewezen;
- de verantwoordelijke van het dagelijks bestuur van een rechtspersoon, aan wie de
standplaats is toegewezen, houder van een “machtiging als werkgever”;
b) de feitelijke venno(o)t (en) van de natuurlijke persoon aan wie de standplaats werd
toegewezen, houder van een “ machtiging als werkgever” voor de uitoefening van een
ambulante activiteit voor eigen rekening.
c) De echtgenoot of echtgenote en wettelijk samenwonende van de natuurlijke persoon
aan wie de standplaats werd toegewezen, houder van een “ machtiging als werkgever”
voor de uitoefening van een ambulante activiteit voor eigen rekening;
d) De standwerker, houder van een “machtiging als werkgever” aan wie het tijdelijk
gebruikrecht van de standplaats werd onderverhuurd, overeenkomstig de bepalingen
van artikel 36 van voornoemd KB van 24 september 2006 alsook aan de standwerker,
houder van een “machtiging als aangestelde A en B” voor de uitoefening van een
ambulante activiteit voor rekening of in dienst van de persoon aan wie de standplaats
werd toegewezen of onderverhuurd.
e) Door de personen die beschikken over een “machtiging als aangestelde A” of een
“machtiging als aangestelde B”, die een ambulante activiteit uitoefenen voor rekening
of in dienst van de natuurlijke persoon of rechtspersoon bedoeld in a) tot c);

f) De personen die verkopen realiseren zonder commercieel karakter binnen het kader
van de acties bedoeld in artikel 7 van het KB van 24 september 2006 betreffende de
uitoefening en organisatie van ambulante activiteiten, kunnen een standplaats
innemen, toegewezen aan de verantwoordelijke van de actie. Desgevallend kunnen zij
deze innemen buiten de aanwezigheid van deze.
4.2 Als de ambulante handel de verkoop inhoudt van voedingsmiddelen, dranken, etc moet de
persoon in het bezit zijn van een toelating door het FAVV
Deze personen opgesomd in a) tot e) kunnen de standplaatsen innemen, toegewezen of
onderverhuurd aan de natuurlijke persoon of rechtspersoon voor wiens rekening of in wiens
dienst zij de activiteit uitoefenen , buiten de aanwezigheid van de persoon aan wie of door
middel van wie de standplaats werd toegewezen of onderverhuurd.
Artikel 5- Andere activiteiten
Indien op het plein of de straat waar de standplaats gelegen is een andere manifestatie
doorgaat kan de standhouder voor de duur van de manifestatie door de Stad een andere plaats
toegewezen krijgen. Ook deze standplaats is bindend voor de standhouder.
Artikel 6- Toestand van de standplaats
De standplaats waarvoor een vergunning wordt verleend, wordt aanvaard in de staat waarin ze
zich bevindt. De standhouder wordt verondersteld de standplaats te kennen en te aanvaarden
met alle bestaande wegvergunningen, toleranties en lasten waarmee ze zou kunnen belast zijn.
Hij verzaakt aan elk bezwaar wegens onvoldoende oppervlakte.
De standplaats moet iedere dag ontruimd worden.
Artikel 7- Producten
De standhouder mag de toegewezen standplaats enkel gebruiken voor het te koop aanbieden
van die producten en/of diensten waarvoor het college van burgemeester en schepenen de
standplaats heeft bestemd.
Artikel 8- Bewaking
Het stadsbestuur neemt geen bewakingstaken op zich m.b.t de geplaatste verkoopinstallatie en
zal nooit aansprakelijk zijn voor enige diefstal en/of beschadiging van of in de
verkoopsinstallatie.

Hoofdstuk 2- Losse standplaatsen- abonnementen
Losse standplaatsen
Artikel 9- Dagplaatsen
De aanvragen van losse standplaatsen worden volgens de chronologische volgorde van hun
indiening toegewezen en in functie van de gevraagde plaats en desgevallend specialisatie.
Wanneer 2 of meerdere aanvragen gelijktijdig ingediend worden, wordt de volgorde van
toewijzing bij loting bepaald.
De beslissing van de gemeente om een standplaats al dan niet toe te wijzen, wordt binnen de
30 werkdagen na de beslissing aan de aanvrager meegedeeld. Indien ze positief is, vermeldt
ze de aard van de producten of diensten die hij gemachtigd is te verkopen, de plaats, de datum
en de duur van de verkoop. Indien ze negatief is, duidt ze het motief van de afwijzing van de
aanvraag aan evenals de rechtsmiddelen inzake beroep.

Abonnementen
Artikel 10- Toewijzing abonnementen
De standplaatsen per abonnement worden toegewezen overeenkomstig de bepalingen van
artikel 42 §1 en §3 en van artikel 43 §1 en §3 van het KB van 24 september 2006 (zelfde
regeling als voor de markten).
11.1 Kandidatuurstelling standplaats per abonnement
De kandidaturen moeten worden ingediend tav het college van burgemeester en schepenenGrote Markt 12- 9600 Ronse.
De kandidaturen worden neergelegd tegen ontvangstmelding hetzij bij ter post aangetekend
schrijven tevens met ontvangstbewijs, hetzij op een duurzame drager tegen ontvangstbewijs
gericht aan de gemeente.
11.2 Register van de kandidaturen
Alle kandidaturen worden naargelang hun ontvangst (chronologisch) bijgehouden in een
register. Overeenkomstig het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van
bestuur kan dit register steeds geraadpleegd worden.
De kandidaturen blijven geldig zolang ze niet werden nagekomen of ingetrokken door auteur.
Voor de aanvragen die neergelegd zijn of ingediend zijn via duurzame drager tegen
ontvangstbewijs en deze die aangetekend verstuurd werden op dezelfde dag (postdatum geldt)
wordt de volgorde van inschrijving in het register bepaald door loting, waarbij de neergelegde
brieven en deze ingediend op een duurzame drager de volgorde van ontvangst blijven
behouden. De loting gebeurt in het bijzijn van de bevoegde schepen en 1 ambtenaar van de
stad Ronse.

Indien er wijzigingen zijn in de aanvraag, dienen deze spontaan gewijzigd te worden door de
aanvrager. Zoniet kan overgegaan worden tot de schrapping in het chronologisch register.
Indien de persoon die ingeschreven is in het chronologisch register voor een bepaalde
standplaats een aanbieding voor een abonnement voor deze staanplaats niet aanneemt binnen
de 14 dagen na schriftelijke kennisgeving wordt hij geschrapt van die standplaats in het
chronologisch register.
De aanvraag bevat volgende gegevens:
- naam en adres van de aanvrager ( natuurlijk persoon of rechtspersoon)
- vermelding lokatie+ dag (en) waarvoor de aanvraag geldt (één aanvraag per lokatie)
- soort producten of diensten welke te koop worden aangeboden of de vermelding
standwerker.
- Indien de activiteit seizoensgebonden is, moet ook de periode van de activiteit
vermeld worden.
- Min. vereiste oppervlakte (lengte x breedte)
- Kopie machtiging als werkgever
- In voorkomend geval, het ondernemingsnummer bij de Kruispuntbank van
Ondernemingen.
Onvolledige aanvragen komen niet in aanmerking.
Wanneer een plaats per abonnement vacant komt, worden met het oog op de toekenning van
deze standplaats, de kandidaturen als volgt geklasseerd:
- rekening houdend met de eventuele specialisatie
- volgens datum
Op deze aanvraag volgt de onmiddellijke afgifte of het versturen van het ontvangstbewijs.
De aanvragen worden ingediend hetzij door middel van een brief, neergelegd ter attentie van
college burgemeester en schepenen, Grote Markt 12, 9600 Ronse tegen ontvangstmelding,
hetzij bij ter post aangetekend schrijven tevens met ontvangstbewijs ter attentie van:
College burgemeester en schepenen
Grote Markt 12
9600 Ronse
Hetzij op een duurzame drager tegen ontvangstbewijs aan de stad.

Artikel 11- Duur abonnement
Het abonnement is geldig voor 1 jaar en wordt na 1 jaar verlengd op aanvraag. Het
abonnement kan ten alle tijden opgezegd worden door de abonnementhouder.

Artikel 12- Terugbetaling abonnement bij ontruimen standplaats
Het stadsbestuur kan steeds beslissen dat de standplaats een andere bestemming krijgt of
opgeheven wordt. In dit geval zal de standhouder het gebruiksrecht naar rato van het aantal
resterende maanden van het lopende vergunningsjaar terugbetaald krijgen. Het stadsbestuur is
in geen enkel geval intresten of schadevergoeding verschuldigd.
De standhouder kan door het stadsbestuur verplicht worden zijn standplaats tijdelijk of
definitief te ontruimen voor het uitvoeren van werken. In dit geval zal het gebruiksrecht naar
rato van het aantal maanden dat de standplaats niet kan ingenomen worden, terugbetaald
worden. Ook in dit geval is het stadsbestuur geen intresten of schadevergoeding verschuldigd.
Artikel 13: Opschorting abonnement
De houder van een abonnement kan het abonnement opschorten voor een voorziene periode
van tenminste een maand wanneer hij ongeschikt is zijn activiteit uit te oefenen:
• door ziekte of ongeval op grond van een medisch attest
• door overmacht op een verantwoorde wijze aangetoond.
De opschorting gaat in de dag waarop de gemeente op de hoogte gebracht wordt van de
ongeschiktheid en houdt op ten laatste vijf dagen na de melding van het hernemen van de
activiteiten. Na afloop van de opschorting krijgt de geabonneerde zijn standplaats terug.
De opschorting impliceert de opschorting van de wederzijdse verplichtingen die uit de
overeenkomst voorkomen.
Artikel 14 : Overdracht van een standplaats met abonnement
A. De overdracht van een standplaats (abonnement) is toegelaten onder de volgende
voorwaarden:
1° wanneer de houder van de standplaats(en) zijn ambulante activiteiten als natuurlijk persoon
stopzet of overlijdt of wanneer de rechtspersoon haar ambulante activiteiten stopzet. Bij
stopzetting bezorgt de overlater of zijn rechthebbenden een document als bewijs van
schrapping van zijn ambulante activiteit in de Kruispuntbank van Ondernemingen.
2° en indien de overnemer houder is zijn van een machtiging tot het uitoefenen van ambulante
activiteiten als werkgever en de specialisatie van de overlater voortzet op de overgedragen
standplaats.
B. In afwijking van art. 15 A. wordt de overdracht van standplaatsen toegelaten tussen
• echtgenoten bij feitelijke scheiding,
• echtgenoten bij scheiding van tafel en bed en van goederen
• echtgenoten bij echtscheiding
• wettelijk samenwonenden bij stopzetting van de wettelijke samenwoning
op voorwaarde dat:
- de overlater of de overnemer aan de gemeente een document voorlegt als bewijs van de
vermelde toestand in B;
- de overnemer voldoet aan de voorwaarden vermeld in A. 2°
De overdracht is geldig voor de resterende geldigheidsduur van het abonnement van de
overlater.

HOOFDSTUK 3 – Verplichtingen
Artikel 15
De standhouder zal steeds bij het opstellen en het wegnemen van de verkoopinrichting en bij
de exploitatie ervan de voorschriften van de afgevaardigde van het stadsbestuur naleven. Het
is hem uitdrukkelijk verboden wagens of enig ander voorwerp vast te hechten aan de weg, aan
de bomen, verlichtingsmasten, verkeerstekens e.a.
Hij dient alle maatregelen te nemen ter voorkoming van schade aan het openbaar domein,
beplantingen, bomen, verlichtingsmasten en verkeerstekens.
Artikel 16
De standhouder moet steeds instaan voor het rein houden van de standplaats tot op een
afstand van 10 meter rond deze standplaats. Hij staat zelf in voor de verwijdering van het
afval.
Artikel 17
Bij het innemen van de standplaats moet stipt de aangewezen lijn van de kramen worden
gevolgd. De uitsprong van het tentdak en de uitklapbare panelen van de verkoopwagens
mogen geen hinder veroorzaken voor het publiek. De obstakelvrije hoogte van 2m 10 dient
ten alle tijden gerespecteerd te worden.
Het is verboden de doorgangen voor de voetgangers te belemmeren door er voorwerpen te
plaatsen of er achter te laten. De voetgangersvrije zone van 1m50 dient eveneens ten alle
tijden gerespecteerd te worden.
Artikel 18
De standhouder erkent uitdrukkelijk dat de Stad hierbij enkel handelt in haar hoedanigheid
van eigenares of beheerster van het openbaar domein en niets toezegt of waarborgt in verband
met de uitoefening van de haar toegewezen bevoegdheden als administratieve overheid.
Artikel 19
De standhouder verzaakt uitdrukkelijk aan elk verhaal tegen de Stad betreffende de hinder of
schade die hij zou kunnen ondervinden door de aanwezigheid van onder andere bomen, palen,
draden, schakelkasten e.a. of het niet voorhanden zijn van nutsvoorzieningen op de
standplaats.
Artikel 20
De standhouder zal alle belastingen of taksen, van om het even welke aard, die door een hoger
bestuur op het exploiteren van marktkramen of gelijkaardige handelsuitbatingen, op de
verkoop van bepaalde goederen of op de standplaats zelf, zouden geheven worden, betalen,
zonder mogelijkheid van verhaal op de Stad.

Artikel 21
De standhouder van een frietkraam of van een eetkraam dat gebruik maakt van een
warmtebron zal alle wettelijke beschikkingen inzake veiligheid strikt in acht nemen en zal de
meest ruime voorzorgsmaatregelen treffen ter voorkoming van ongevallen. Steeds zal een
bedrijfsklaar brandblusapparaat aanwezig zijn.
De standhouder zal voor de duur van de vergunning een verzekering aangaan ter dekking van
zijn burgerlijke aansprakelijkheid voor ongevallen overkomen aan derden ten gevolge van
feiten die inherent zijn aan de exploitatie van zijn bedrijf alsook ter dekking van de
brandrisico’s.
Hij zal op verzoek van de stad een kopie van die verzekeringsovereenkomst overmaken.
en het bewijs leveren de premies betaald te hebben.
Artikel 22
De standhouder zal alle wetten, decreten en besluiten o.a. deze m.b.t. de voedingsmiddelen,
ambulante activiteiten, handelspraktijken, ruimtelijke ordening en stedenbouw,
milieu/hinderlijke inrichtingen en alle verordeningen van de stad Ronse naleven.
Artikel 23
De standplaats op het openbaar domein wordt bij het verlaten in dezelfde staat achtergelaten
als bij de inname.
Elke beschadiging aan het wegdek, bomen of andere delen van het openbaar domein of
eigendom van ons bestuur, worden hersteld door de zorgen van het stadsbestuur en de
kostprijs zal betaald worden door de standhouder.
In geval de standhouder weigert tot ontruiming over te gaan binnen de gestelde termijn, zal
het stadsbestuur ertoe gemachtigd zijn op zijn kosten en risico de ontruiming uit te voeren.
De openbare weg moet ieder avond, na einde van de verkoop, vrijgemaakt worden. Dit
betekent dat het kraam iedere avond moet verwijderd worden van de openbare weg en slechts
iedere dag bij aanvang van verkoop mag terug geplaatst worden.
Artikel 24
Elke persoon die een ambulante activiteit uitoefent op het openbaar domein, dient zich te
identificeren aan de hand van een leesbaar uithangbord, zichtbaar geplaatst op het kraam of
het voertuig, indien hij de activiteit aan het kraam of het voertuig uitoefent. Het bord moet
eveneens door de aangestelden aangebracht worden wanneer deze alleen werken.

Het bord bevat volgende vermeldingen:
1° hetzij de naam, de voornaam van de persoon die een ambulante activiteit uitoefent als
natuurlijk persoon voor eigen rekening of voor wiens rekening of in wiens dienst de activiteit
wordt uitgeoefend; hetzij de naam, de voornaam van de persoon die het dagelijks bestuur
binnen een rechtspersoon waarneemt of voor wiens rekening of in wiens dienst de activiteit
wordt uitgeoefend;
2° de firmanaam en/of de benaming van de onderneming;
3° al naargelang het geval, de gemeente van haar maatschappelijke zetel of van de
uitbatingszetel; en indien de onderneming niet in België gelegen is, het land en de gemeente
waar deze zich bevindt;
4° het inschrijvingsnummer in de Kruispuntbank van Ondernemingen (of een identificatie die
deze vervangt, indien het om een buitenlands bedrijf gaat).
HOOFDSTUK 4 – Handhaving
Artikel 25 : INTREKKING/OPSCHORTING ABONNEMENT
De Stad kan te allen tijde het abonnement intrekken, opschorten of werken uitvoeren boven of
onder de standplaats op het openbaar domein om reden van openbaar nut, zonder dat de
houder van een abonnement het recht heeft op enige vergoeding.
Artikel 26 : BESTEMMINGSWIJZIGING
De standhouder heeft geen verhaal tegen de Stad wanneer hij, ingevolge de bestemming of de
bestemmingswijziging van de standplaatsen in de omgeving van de standplaats waarvoor hij
een abonnement heeft, op enige wijze schade zou ondervinden
Artikel 27 : SANCTIES
28.1 : Het abonnement kan van rechtswege door het college van burgemeester en schepenen
worden ingetrokken :
• indien de standhouder het goed niet gebruikt en/of exploiteert overeenkomstig hetgeen
bepaald is in dit reglement.
• indien het abonnement één maand na de toekenning van de vergunning niet betaald is.
• bij faillissement van de standhouder of indien hij geen houder meer zou zijn van een
machtiging overeenkomstig de wet op de ambulante activiteiten.
• bij het niet naleven van verplichtingen, opgelegd door wetten, decreten en besluiten o.a.
deze m.b.t. de voedingsmiddelen, ambulante handel, de handelspraktijken, ruimtelijke
ordening en stedenbouw, milieu/ hinderlijke inrichtingen en alle verordeningen van de Stad
Ronse, in het bijzonder de toepasselijke politiereglementen.

27.2 : In al deze gevallen zal de ingebrekestelling bij aangetekend schrijven vaste datum
verlenen aan de intrekking van de vergunning. De rechter zal desgevallend enkel dienen vast
te stellen dat de in dit artikel uitdrukkelijk voorziene voorwaarde vervuld is.
27.3 : Bij intrekking van het abonnement, zoals voorzien in artikel 29.1, zal de houder in geen
geval recht hebben op enige schadevergoeding.
27.4 : De bedragen, betaald als vergoeding, zullen in deze gevallen definitief verworven zijn
door de Stad, onverminderd het recht van de Stad om schadevergoeding te vorderen.
Artikel 28 : Uitzonderingen
Dit reglement is niet van toepassing voor de innames van de openbare weg voor ambulante
handel tijdens evenementen waarbij het gebruik van de openbare weg wordt georganiseerd via
een domeinconcessie.
Dit reglement is evenmin van toepassing op markten en foren gehouden op de openbare weg.
Voor deze activiteiten zijn specifieke reglementen van toepassing.
Artikel 29 : Betwistingen
Alle betwistingen zullen tot de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken van het
arrondissement Oudenaarde behoren.
Artikel 30 : Inwerkingtreding
Reglement op ambulante activiteiten op het openbaar domein buiten de openbare markten
Ronse treedt in werking op 1 juni 2010.

KANDIDATUUR STANDPLAATS PER ABONNEMENT

Voorbehouden aan kandidaat
• NAAM en voornaam: …………………………
• Straat en nummer:……………….
Postcode:……….. Gemeente:…………..
• Telefoonnummer:…………………. GSM : ……………..
• Emailadres:…………………….
• Ondernemingsnummer :……………..
• Vestigingsnummer ( indien van toepassing) :……………..
• Standwerker: O ja 0 neen
• Aangeboden koopwaar:………………………
• Gewenste locatie: …………………………………………
• Gewenste dagen: ………………………………………….
• Gewenste afmetingen van de standplaats:
Voorzijde: …..meter
Diepte: ……….meter
• Soort kraam:
O Winkelwagen: ……………………………
O Parasol: …………………………………..
O andere: ……………………………………
• Elektriciteitsaansluiting: gewenst vermogen in Ampère : ……………………….
De marktkramer,
(datum + handtekening)
Dit ingevulde formulier dient u samen met een kopie van uw machtiging ambulante activiteit
als werkgever te bezorgen:
hetzij bij neerlegging van een brief tegen ontvangstmelding
hetzij per post aangetekend schrijven met ontvangstmelding
hetzij via elektronische post (e-mail) met ontvangstmelding.
Voor een beschrijving van de verdere procedure verwijzen we naar het gemeentelijk
reglement op ambulante activiteiten op het openbaar domein buiten de openbare markten.

KANDIDATUUR STANDPLAATS LOSSE STANDPLAATS
Voorbehouden aan kandidaat
• NAAM en voornaam: …………………………
• Straat en nummer:……………….
Postcode:……….. Gemeente:…………..
• Telefoonnummer:…………………. GSM : ……………..
• Emailadres:…………………….
• Ondernemingsnummer:……………..
• Vestigingsnummer ( indien van toepassing):……………..
• Standwerker: O ja 0 neen
• Aangeboden koopwaar:………………………
• Gewenste locatie: …………………………………………
• Gewenste dagen: ………………………………………….
• Gewenste afmetingen van de standplaats:
Voorzijde: …..meter
Diepte: ……….meter
• Soort kraam:
O Winkelwagen: ……………………………
O Parasol: …………………………………..
O andere: ……………………………………
• Elektriciteitsaansluiting: gewenst vermogen in Ampère : ……………………….
De marktkramer,
(datum + handtekening)

Dit ingevulde formulier dient u samen met een kopie van uw machtiging ambulante activiteit
als werkgever te bezorgen:
hetzij bij neerlegging van een brief tegen ontvangstmelding
hetzij per post aangetekend schrijven met ontvangstmelding
hetzij via elektronische post (e-mail) met ontvangstmelding.
Voor een beschrijving van de verdere procedure verwijzen we naar het gemeentelijk
reglement op ambulante activiteiten op het openbaar domein buiten de openbare markten.

KANDIDATUUR RONDRIJDENDE AMBULANTE HANDEL
Voorbehouden aan kandidaat
• NAAM en voornaam: …………………………
• Straat en nummer:……………….
Postcode:……….. Gemeente:…………..
• Telefoonnummer:…………………. GSM : ……………..
• Emailadres:…………………….
• Ondernemingsnummer:……………..
• Vestigingsnummer ( indien van toepassing):……………..
• Standwerker: O ja 0 neen
• Aangeboden koopwaar:………………………
• Gewenste locatie: …………………………………………
• Gewenste dagen: ………………………………………….
• afmetingen van we wagen:
Voorzijde: …..meter
Diepte: ……….meter
• Soort kraam:
O Winkelwagen: ……………………………
O Parasol: …………………………………..
O andere: ……………………………………
• Elektriciteitsaansluiting: gewenst vermogen in Ampère : ……………………….
De marktkramer,
(datum + handtekening)

Dit ingevulde formulier dient u samen met een kopie van uw machtiging ambulante activiteit
als werkgever te bezorgen:
hetzij bij neerlegging van een brief tegen ontvangstmelding
hetzij per post aangetekend schrijven met ontvangstmelding
hetzij via elektronische post (e-mail) met ontvangstmelding.
Voor een beschrijving van de verdere procedure verwijzen we naar het gemeentelijk
reglement op ambulante activiteiten op het openbaar domein buiten de openbare markten.

KANDIDATUUR VASTE STANDPLAATS
Voorbehouden aan kandidaat
• NAAM en voornaam: …………………………
• Straat en nummer:……………….
Postcode:……….. Gemeente:…………..
• Telefoonnummer:…………………. GSM : ……………..
• Emailadres:…………………….
• Ondernemingsnummer:……………..
• Vestigingsnummer ( indien van toepassing):……………..
• Standwerker: O ja 0 neen
• Aangeboden koopwaar:………………………
• Gewenste locatie: …………………………………………
• Gewenste dagen: ………………………………………….
• Gewenste afmetingen van de standplaats:
Voorzijde: …..meter
Diepte: ……….meter
• Soort kraam:
O Winkelwagen: ……………………………
O Parasol: …………………………………..
O andere: ……………………………………
• Elektriciteitsaansluiting: gewenst vermogen in Ampère : ……………………….
De marktkramer,
(datum + handtekening)

Dit ingevulde formulier dient u samen met een kopie van uw machtiging ambulante activiteit
als werkgever te bezorgen:
hetzij bij neerlegging van een brief tegen ontvangstmelding
hetzij per post aangetekend schrijven met ontvangstmelding
hetzij via elektronische post (e-mail) met ontvangstmelding.
Voor een beschrijving van de verdere procedure verwijzen we naar het gemeentelijk
reglement op ambulante activiteiten op het openbaar domein buiten de openbare markten.
Goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 17 mei 2010

