AANVRAAGFORMULIER STANDPLAATS FEESTELIJKE AVONDMARKT
ZATERDAG 2 JULI 2022 van 18:00 tot 22:00
Uw gegevens
Voor- en achternaam: ………..................................................................................................
Straat en huisnummer: ...........................................................................................................
Postcode en gemeente: .........................................................................................................
Telefoon: ................................................

GSM: .........................................................

E-mail: ....................................................................................................................................
Naam van de onderneming/vereniging (indien van toepassing):....…………………………….
Ondernemingsnummer (indien van toepassing): BE…………………………………………….

Inlichtingen standplaats
0 Ik wens een standplaats van 10 lopende meter en verkoop;
OF
0 Ik wens een standplaats van 20 lopende meter en verkoop;
(*)
- rommel/antiek/brocante
- tweedehands-, baby en kinderartikelen
- kunst, hobby, oude ambachten/promo
- dranken/voeding (al dan niet bereid)
- drankgelegenheid met consumptie ter plaatse
Vul aan met een omschrijving van de goederen die je verkoopt en/of de diensten die je levert
……………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………..
0 Ik heb een vestigingsadres/woonplaats langs het traject en wens een standplaats van 10 of 20 (*)
lopende meter t.h.v. het adres ……………………………………………………………………………
Ik beschik over een foodtruck / winkelwagen (*) met volgende afmeting;
lengte …….. meter
diepte inclusief luifel ……… meter
(*) schrappen wat niet past
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Elektriciteitsaansluiting: OPGELET! Het lokaal bestuur voorziet geen levering van elektriciteit.
0 Ik heb geen elektriciteit nodig
0 Ik neem elektriciteit af van volgende adres …………………………………………………………..
0 Ik beschik zelf over de nodige elektriciteit voorzieningen

Bijlagen
Enkel indien van toepassing op uw activiteit
0 Kopie van de machtiging ambulante handel
0 Kopij van verzekering burgerlijke aansprakelijkheid tegen brand en ontploffing
0 Geldig keuringsbewijs brandblussers
0 Kopie van het keuringsverslag installatie gas en/of elektriciteit, afgeleverd door een erkend
keuringsorganisme (enkel indien je gebruik maakt van dit type installatie).
0 Toelating voedselagentschap

Ondertekening
Ik heb het reglement gelezen en ga akkoord met alle bepalingen.
Ik betaal het standgeld binnen de 5 kalenderdagen; 10 euro voor 10 lopende meter of 20 euro voor
20 lopende meter op BE05 0910 2156 7775 met mededeling van naam en avondmarkt Eke.
Handtekening van de aanvrager

Datum: ……… / ………. / …………………
Aan wie bezorgt u dit formulier?
U kan het formulier tot uiterlijk vrijdag 24 juni ’22, 12:00 op de volgende wijze bezorgen:



Per post: T.a.v. team milieu en economie, Dorp 1 te 9810 Nazareth
e-mailen naar: economie@nazareth.be

Bij wie kan ik terecht voor meer informatie?
Voor hulp bij het invullen van dit formulier of informatie over de stand van zaken van de procedure kan
u contact opnemen met het team milieu en economie, Dorp 1, 9810 Nazareth
economie@nazareth.be -T09 396 46 71 of 0479 95 23 29 (marktleider Eveline Goossens)
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