
 

 
College van burgemeester en wethouders 

Team Ruimtelijke Ontwikkeling en Beheer 

Postbus 140 

9500 AC  STADSKANAAL 

 

Aanvraagformulier standplaatsvergunning Warenmarkt 

 

Welke warenmarkt 

Aanvraag voor een standplaats op de warenmarkt van: (kruis uw keuze aan) 

� Musselkanaal, vrijdag van 13.30 uur tot 17.30 uur 

� Stadskanaal, zaterdag van 08.00 uur tot 17.00 uur 

 

Gegevens van de aanvrager 

 

Naam: _______________________________________________________________________________ 

Adres: _______________________________________________________________________________ 

Postcode + Woonplaats: __________________________________________________________________ 

Telefoonnummer: _______________________________________________________________________ 

E-mail: ________________________________________________________________________________
 

 

Producten 

Welke branche is op uw assortiment van toepassing: 

Food Non-food 

� Aardappelen, groente en fruit � Herenkleding 

� Vis � Dameskleding 

� Zuivel, kaas en eieren � Onderkleding 

� Vlees en vleeswaren � Kinderkleding 

� Poelierswaren � Schoenen 

� Brood, koek en banket � Beenmode 

� Drop, chocolade en zoetwaren � (interieur)stoffen 

� Uitheemse snacks � Bloemen en planten 

� Lokale snacks � Geluidsdragers, telefonie, etc. 

� Diepvriesproducten en olijven � Horloges en sieraden 

� Overige food, nl; _________________ � Hobbyartikelen 

 � IJzerwaren 

 

� Gebruikte goederen (bijv. dumpgoederen 

en boeken) 

 � Diervoer en -benodigdheden 

 � Overige non-food, nl; _________________ 

Omschrijving van de producten: 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

 

Standplaatsgegevens 

Frontbreedte van de standplaats: __________meter 

Diepte van de standplaats:  __________meter 

 

Soort standplaats: kraam / verkoopwagen / anders; namelijk: _______________________________ 

   
(doorhalen wat niet van toepassing is) 
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Kruis aan wat van toepassing is. 

 

Kookinstallatie  O Nee  O Ja 

 

     O frituur  

O bakplaat of kooktoestel 

O gebruik gasaansluiting (met fles)? 

  

O elektrische aansluiting?  

 O gebruik van aggregaat of generator 

 O elektrische aansluiting middels verlengkabel nodig 

 

Voortent  O Nee  O Ja 

     Afmetingen: __________m X __________m 

 

O Andere bijzonderheden:_________________________________________________________________ 

 

Bijlagen 

Voeg de volgende stukken bij uw aanvraag: 

- uittreksel van inschrijving Kamer van Koophandel (verplicht) 

 

- kopie bewijs lidmaatschap CVAH  (indien van toepassing/aanwezig) 

 

- bewijs van verzekering    (kopie polis blad en dekkingsoverzicht) 

 

 

Ik heb kennis genomen van de Verordening warenmarkten gemeente Stadskanaal en Nadere regels 

warenmarkten Stadskanaal en ik verklaar dat ik dit formulier naar waarheid heb ingevuld; 

 

 

Plaats: _____________________________  

 

Datum: ________-________-____________ Handtekening: _________________________________ 

 

 

Alleen volledig ingevulde formulieren mét bijlagen worden in behandeling genomen. 
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