Dit formulier graag volledig ingevuld sturen naar
info@gemeentehw.nl. U kunt het formulier ook per post
sturen naar Gemeente Hoeksche Waard, Postbus 2003,
3260 EA Oud-Beijerland.
Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen via
14 0186 of info@gemeentehw.nl.

Aanvraag vergunning snuffelmarkt
1. Gegevens aanvrager
Naam en voorletters:

_________________________________________________________________

Correspondentieadres:

__________________________________________________________________

Postcode en woonplaats

__________________________________________________________________

Telefoonnummer:

_____________________________________________________________________________________

E-mailadres:

_____________________________________________________________________________________

Aanhef:

 de heer

 mevrouw

 geen aanhef

2. Aanspreekpunt tijdens snuffelmarkt
Naam persoon:

__________________________________________________________________

Telefoonnummer:

__________________________________________________________________

3. Omschrijving snuffelmarkt
Naam snuffelmarkt:

_____________________________________________________________________________________

Verkoopt u
incourante/tweedehands
goederen:

 Ja

Korte omschrijving:

_____________________________________________________________________________________

Adres locatie:

_____________________________________________________________________________________

Omschrijving
gebouw/locatie:

_____________________________________________________________________________________

 Nee

4. Gewenst data en tijdstippen
Datum

Tijd van

tot

_________________________

__________________________________

_________________________

__________________________________

_________________________

__________________________________
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5. Deelnemers/bezoekers
Aantal verwachte standhouders:

___________________________________________________________

Aantal verwachte bezoekers:

___________________________________________________________

Gemiddelde leeftijd bezoekers:

___________________________________________________________

6. Verkoop zwak-alcoholische dranken
Verkoop zwak-alcoholische dranken:

 Nee

 Ja
Wanneer u zwak-alcoholische dranken wilt verkopen, dan moet u een ontheffing van artikel. 35 van de Alcoholwet
aanvragen. U moet hiervoor een apart aanvraagformulier invullen.

7. Verkoop etenswaren
Verkoop etenswaren:

 Nee
 Ja

Gebruik kook-, bak- en
verwarmingsapparatuur:

 ja, soort ____________________________________________
 nee

8. Muziek / Geluid
Datum

Tijd van

tot

________________________ __________________________________
________________________ __________________________________
________________________ __________________________________

9. Hulpverlening
Soort hulpverleners:

Aanwezig:

Aantal:

Welke organisatie verzorgt de hulpverlening:

EHBO-ers

 Ja  Nee

_______

________________________________________________

Anders

 Ja  Nee

_______

________________________________________________

10. Sanitaire voorzieningen (toiletten)
Sanitaire voorzieningen
aanwezig:

 Nee
 Ja, aantal _______________________________________________________________

Overige preventieve
maatregelen:

___________________________________________________________________________

11. Parkeren
Parkeergelegenheid
aanwezig:

 Nee
 Ja, aantal _______________________________________________________________

Waar kunnen standhouders /
bezoekers parkeren?
__________________________________________________________________________
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12. Maatregelen openbare orde
Beveiliging aanwezig:

 Nee
 Ja, aantal ______________

Is een gebruiksvergunning
en/of gebruiksmelding
afgegeven:

 Nee
 Ja, datum ______________

13. Bijlagen (verplicht)
Bijlagen:

 Gedetailleerde tekening (schaal 1:100) van het gebouw: inrichting, nooduitgangen, vluchtrouteaanduiding, blusmiddelen, noodverlichting met afmetingen
 Plattegrondtekening parkeerterrein met afmetingen
 Programmaoverzicht/draaiboek
 Wanneer u niet beschikt over de Nederlandse nationaliteit, een kopie van uw
buitenlandse paspoort of verblijfsvergunning.

14. Toezenden besluit
 Ik ga akkoord dat het besluit per e-mail wordt toegezonden.

15. Ondertekening
Plaats:

________________________________________________________________________

Datum aanvraag:

________________________________________________________________________

Aantal bijlagen:

________________________________________________________________________

Handtekening:

____________________________

Wanneer het voor de behandeling van de aanvraag noodzakelijk is, kan aan u (buiten bovenstaande) om
aanvullende gegevens gevraagd worden
Om u goed van dienst te zijn en om ons werk zo efficiënt en effectief mogelijk uit te voeren, verwerkt de
gemeente Hoeksche Waard uw persoonsgegevens. Informatie over het verwerken van persoonsgegevens kunt u
vinden in de privacyverklaring op de website: www.gemeentehw.nl.
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