Aanvraag marktvergunning vaste standplaats(en)
Op grond van de geldende Marktverordening en Marktreglement Den Haag
Lever de volgende documenten in:
• Identiteitsbewijs en/of document waaruit geldige verblijfstitel in Nederland blijkt
• Verklaring omtrent gedrag (VOG); niet ouder dan 3 maanden
• 1 recente pasfoto t.b.v. marktpas
• Ondernemersplan (ook voor artikel 5:2 - Voordracht)
• Motivatiebrief (voor Overschrijving artikel 2:5)
• EKO-keurmerk en/of SKAL-licentie (voor handelen in branche Biologisch, voor Boerenmarkt en voor
markt Zeeheldenkwartier)
• Uittreksel Kamer van Koophandel en niet ouder dan 3 maanden

1

Gegevens aanvrager
Voornamen (voluit)		
Achternaam			
Burgerservicenummer (BSN)
Kamer van Koophandel nummer
Straat		

Huisnr.		

Postcode

		

Woonplaats

		

Toevoeging

Telefoon / mobiel		
E-mailadres		
Geboortedatum		
Geboorteland		
A

		

Geboorteplaats		

Overschrijving vaste standplaats (artikel 2:5)
(de 2 partijen moeten ieder een aanvraag indienen; in geval van overschrijving bij overlijden gelieve
een overlijdensakte toevoegen)

B

Ruiling vaste standplaats met gemeente Den Haag (artikel 2:4) *
(* gemotiveerd met een ondernemersplan waarom u, en niet een andere marktondernemer, de standplaats
zou moeten krijgen)

C

Uitbreiding vaste standplaatsen *
(* waarom u, en niet een andere marktondernemer, de standplaats zou moeten krijgen)

D

Onderlinge ruiling vaste standplaats (artikel 2:4)
(de 2 partijen moeten ieder een aanvraag indienen)

E

Beëindiging vaste standplaats + uitschrijving marktregister
(marktgeld verschuldigd tot einde kalenderkwartaal)

2
Aanvragen voor Herman
Costerstraat alleen mogelijk
tijdens de eerste maand van
een kwartaal (januari, april,
juli, oktober) wanneer de
nieuwe standplaatsen
beschikbaar worden gesteld.
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*

Gemeente Den Haag
Dienst Stadsbeheer
Afdeling Markten

Aanvraag
A

Aanvraag vaste standplaats + inschrijving marktregister *

B

Voordracht (artikel 5:2) + inschrijving /uitschrijving marktregister
(de 2 partijen moeten ieder een aanvraag indienen)

Postbus 12651
2500 DP Den Haag
T (070) 353 93 20

markten@denhaag.nl
www.denhaag.nl/markten
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Welke markt(en)
Haagse Markt								Geef de branche op waarin u wilt handelen
Herman Costerstraat – maandag				
Standplaatsnummer(s)						
Herman Costerstraat – woensdag				
Standplaatsnummer(s)						
Herman Costerstraat – vrijdag					
Standplaatsnummer(s)						
Herman Costerstraat – zaterdag				
Standplaatsnummer(s)						
Wijk- & themamarkten
Leyweg – dinsdag							
Standplaatsnummer(s)						
Loosduinse Hoofdplein - woensdag				
Standplaatsnummer(s)						
Boerenmarkt Hofplaats - woensdag				
Standplaatsnummer(s)						
Stevinstraat - donderdag						
Standplaatsnummer(s)						
Prins Hendrikplein, Zeeheldenkwartier - donderdag
Standplaatsnummer(s)						
Ypenburg, Vuursteen - vrijdag					
Standplaatsnummer(s)						
Antiek- /boekenmarkt Plein - donderdag			

Antiek, boeken en curiosa

Standplaatsnummer(s)						
Antiek- /boekenmarkt Lange Voorhout – donderdag
Standplaatsnummer(s)						
Antiek- /boekenmarkt Lange Voorhout – zondag		
Standplaatsnummer(s)						
Voor wijk- & themamarkt, gelieve ook onderstaande in te vullen
Ik kom met verkoopwagen		

Lengte		

mtr		

Breedte		

mtr

Ik huur een kraam (niet mogelijk op Prins Hendrikplein, Zeeheldenkwartier en Ypenburg, Vuursteen)
Ik kom met eigen kraam (4x3 mtr) op Prins Hendrikplein, Zeeheldenkwartier en Ypenburg, Vuursteen
Ik wens stroom op de wijk- & themamarkt

4

In geval van aanvraagtype 1A, 1D en 2B de gegevens van de
wederpartij in te vullen
Voornamen (voluit)		
Achternaam			
Burgerservicenummer (BSN)

5

Ondertekening
Datum		

		

Handtekening aanvrager							
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In te vullen door medewerker bedrijfsonderdeel Markten
Verschuldigde leges							
Aantal		Tarief		Totaal
Inschrijving marktregister (per markt)			

x €20,70		 € 0,00
x €15,00		 € 0,00

Uitschrijving marktregister (per markt)		
Marktpas (in geval van inschrijving marktregister)

x €23,90		 € 0,00
										Totaalbedrag		€ 0,00
Identiteitsbewijs en/of document waaruit geldige verblijfstitel in Nederland blijkt akkoord
Verklaring omtrent gedrag (VOG) akkoord
Ondernemersplan of motivatie akkoord
1 recente pasfoto ontvangen
 
EKO-keurmerk en/of SKAL-licentie (voor Boerenmarkt, markt Zeeheldenkwartier,
branche Biologisch) akkoord
Leges voldaan
Kwitantie afgegeven
Check in Kernregistratie of adres aanvrager overeenkomt
Check op KvK-site of bedrijfsgegevens overeenkomen
Invoer in Mercato
Debiteurennummer aangevraagd
Marktpas aangevraagd
Naam medewerker bedrijfsonderdeel Markten		
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