
Algemene voorschriften (tijdelijke) niet-commerciële 
standplaatsvergunning 

 
Innemen standplaats 

1. De precieze standplaatslocatie wordt bepaald in overleg met de toezichthouder      

(tijdens kantooruren bereikbaar op telefoonnummer 030 – 63 92 611); 
2. Standplaats mag ingenomen worden met een kraam of een verkoopwagen. Ook is 

het mogelijk zonder enig hulpmiddel standplaats in te nemen; 
3. De vrijheid en veiligheid van het verkeer mag op geen enkele wijze in gevaar worden 

gebracht of hinder ten gevolge van het innemen van standplaats ondervinden; 

4. Het winkelend publiek mag niet worden gehinderd c.q. de doorstroming van het 

winkelend publiek mag niet worden belemmerd; 

5. Eventueel aanwezige brandkranen en fietsenrekken dienen te worden vrijgehouden; 

6. Er dient altijd doorgang verleend te kunnen worden aan politie-, brandweer- of 

ziekenauto; 

7. De standplaats of de kraam mag niet voor de etalages cq winkelpuien van de 

winkeliers geplaatst worden; 

8. De betrokken winkeliers dienen te worden geïnformeerd; 

9. Op centrumlocatie (zoals plein Het Rond en Het Plein, Oude Dorp) is het niet 
toegestaan een personenauto en / of vrachtauto achter de kraam of verkoopwagen te 
parkeren. Indien op deze locatie standplaats wordt ingenomen dienen vracht- en / of 
personenauto's direct na opstelling van de kraam of verkoopwagen en na bevoorrading 
van de locatie verwijderd te worden en overgebracht te worden naar een daarvoor 
bestemd parkeerterrein; 

 
Intrekking / vervallen vergunning 
10. Van de vergunning mag geen gebruik gemaakt worden zolang de kosten die met de 

vergunning gemoeid zijn nog niet voldaan zijn. Wanneer de kosten niet zijn voldaan 
wordt de vergunning als niet verleend beschouwd. 

11. De vergunning kan ingetrokken worden indien: 
- Niet tijdig de kosten van de vergunning / standplaats zijn voldaan; 
- Er herhaaldelijk gegronde klachten over de standplaats zijn / bij herhaaldelijke 

overlast; 
- Drie maanden van de vergunning geen gebruik is gemaakt zonder geldige 

opgaaf van reden; 
- De standplaats niet regelmatig ingenomen wordt; 

 
Afval 
12. De directe omgeving van de standplaats dient vrij te worden gehouden van afval-

stoffen; 
13. Afhankelijk van het doel van de vergunning dienen voldoende afvalbakken geplaatst 

te worden. Wanneer niet duidelijk is of er afvalbakken geplaatst moeten worden, 
wordt dit bepaald door het college; 

 
Aanwijzingen 
14. Aanwijzingen door medewerkers van de gemeente of de politie dienen stipt en direct 

opgevolgd te worden 
15. Een vergunninghouder dient te allen tijde (een kopie van) de geldige vergunning te 

kunnen overleggen; 
 
Alcohol 
16. Er mogen geen alcoholische dranken in nabijheid van de standplaats worden gebruikt.  
 
Aansprakelijkheid 
17. De gemeente aanvaardt generlei aansprakelijkheid voor, onder welke benaming dan 

ook, toegebrachte schade, voortvloeiend uit het gebruik van deze vergunning;          
de vergunninghouder dient zich voor wettelijke aansprakelijkheid te verzekeren; 

18. Schade aan gemeente-eigendommen, die ontstaat door het gebruik van de vergun-
ning, zal op kosten van de vergunninghouder worden hersteld; 



 
Afwijken vergunning 
19. Het college kan besluiten bij bijzondere gelegenheden af te wijken van de 

vergunningvoorschriften; 
20. Het college kan besluiten bij bijzondere gelegenheden de vergunninghouder geen 

gebruik te laten maken van de vergunning, maar – voor zover mogelijk – elders een 
standplaats aan te wijzen. 

 

 


