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1. Persoonlijke gegevens  

Naam en voornaam: 
 

Straat en huisnummer: 
  

Postcode + woonplaats: 
 

Telefoonnummer: 
 

Gsm: 
 

Emailadres: 
 

Ondernemingsnummer: 
 

Nummer machtiging of 

leurkaart: 

 

 

 

Indien een rechtspersoon: 

Handelsnaam en vorm: 
 

Adres maatschappelijke 

zetel: 

 

 
 

 

 

2. Wijziging van een bestaand abonnement 

Huidig abonnement 2019: … maand 
 

 Ik wens hetzelfde abonnement in 2020 als in 2019.  

  Ik wens mijn abonnement niet te verlengen in 2020 

 Ander soort abonnement: in plaats van een jaar / 6 maand abonnement vraag ik een jaar / 6 

maand abonnement (schrappen wat niet past). 

 Ik wens standplaats te vergroten / verkleinen tot …………… meter (enkel per veelvoud van 3 m) 

 Ik wens een andere standplaats en neem hiervoor contact op met de marktleider 

 Andere vraag of opmerking:  

 

 

 



 

 

 dossiernummer: ……… 
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3. Aanvraag nieuw abonnement  

 

Ik wens een standplaats op de wekelijkse vrijdagmarkt te Koksijde met een: 

 Jaarabonnement 

 6 maand – abonnement (april tot en met september) 

 

4. Gegevens betreffende de stand  

Aard van de verkochte producten/diensten: 
 

→ kruis aan indien standwerker  

Aard van de stand: 

 Verkoopwagen 

 Aanhangwagen 

 Schragenstand 

 Verkoopwagen met aanbouw schragenstand 

 

Elektriciteitsaansluiting nodig (max. 16 ampère)?  ja    nee 

Lengte van de verkoopstand: ……………………… meter 

Voor de bepaling van de standgelden wordt steeds een ondeelbare eenheid van 3 meter aangerekend. Er wordt steeds 

afgerond naar het hogere veelvoud van drie. Bvb. indien u een stand van 4 meter aanvraagt, krijgt en betaalt u 6 

meter. 

 

De standen mogen een maximale diepte van drie meter hebben. Het aantal plaatsen voor diepere standen is zeer 

beperkt. Indien u een diepere stand wenst, zal u een plaats in een zijstraat worden toegewezen en is het mogelijk dat 

u op een wachtlijst terecht komt. 

Wenst u alsnog een standplaats met maximale diepte van vier meter?   ja    nee 

 

Ik verbind mij ertoe: 

→ Volgende documenten bij mijn aanvraag te voegen: 

• Een kopie van mijn machtiging of leurkaart. 

• Een kopie van de identiteitskaart en voor niet-ingezeten en de buitenlandse onderdanen, een identiteitsbewijs 

dat dat vervangt;  

• Een geldig bewijs waaruit blijkt dat de uitoefening van de ambulante activiteiten in kwestie behoorlijk gedekt 

wordt door verzekeringspolissen voor burgerlijke aansprakelijkheid en tegen brandrisico’s;  

• Indien de ambulante activiteit het verkopen van voeding betreft, het bewijs dat bij de uitoefening van een 

ambulante activiteit voldaan wordt aan de reglementaire voorwaarden voor de volksgezondheid (attest 

FAVV). 

→ Mijn abonnementsgeld tijdig te betalen. 

→ Alle vuilnis, voortkomend van mijn verkoopstand op de markt, terug mee te nemen zodat mijn 

standplaats bij het verlaten van de markt volledig rein is. 

 

Ik verklaar kennis te hebben genomen van het gemeentelijk reglement op de openbare markten en het 

belastingreglement op de ambulante handel op de door de gemeente ingerichte openbare markten. 

 

Voor akkoord, de ………/………/………………… 

 

 

 

Handtekening 


