
Technische dienst 

03-410 16 45 

hannelore.lesire@zandhoven.be 

 

Gemeente & OCMW Zandhoven     Liersebaan 12 – 2240 Zandhoven 1 

 

Concrete invulling ambulante handel 
Aanvraagformulier 

 

Bezorg dit formulier ten laatste drie weken voor aanvang  

van de activiteit aan de technische dienst. 

Opgelet: je mag enkel een handels- of beroepsinrichting op het grondgebied van 

Zandhoven plaatsen als je daarvoor de toelating van het schepencollege van de 

gemeente Zandhoven hebt. Je kan deze toelating aanvragen met het formulier Algemene 

toelating ambulante handel. 
 

INFORMATIE STANDHOUDER 

Naam: ………………………………………………………………… Nr. leurkaart ………………… 

Adres: …………………………………………………………………………………………………………………. 

 …………………………………………………………………………………………………………………. 

Telefoon: …………………………………… E-mail: ……………………………………………………… 

Kraam: …………………………………………………………………………………………………………………. 

PERIODE 

Jaar: ……………………………… Vaste dag: ………………………………………………………………… 

 1ste kwartaal (01.01 t/m 31.03)  3de kwartaal (01.07 t/m 30.09) 

 2de kwartaal (01.04 t/m 30.06)  4de kwartaal (01.10 t/m 31.12) 

Geef aan wanneer je tijdens de aangevraagde periode uitzonderlijk NIET aanwezig zal zijn. 
(Bijvoorbeeld wegens jaarlijkse vakantie.) 

Data: …………………………………………………………………………………………………………………… 

 …………………………………………………………………………………………………………………… 

Het gemeentebestuur maakt per kwartaal een afrekening. Wij gaan ervan uit dat je op alle 

aangevraagde vaste dagen aanwezig bent (met uitzondering van de hierboven expliciet 

vermelde data). Wanneer je wegens onvoorziene omstandigheden toch niet aanwezig kan zijn 

op een van de aangevraagde dagen, neem dan tijdig contact op met  

Annemie Van den Brande (03-410 16 36 of annemie.vandenbrande@zandhoven.be). 

HANDTEKENING 
Ondergetekende verklaart volgende reglementen ontvangen, gelezen en begrepen te hebben: 

 Reglement ambulante activiteiten op de openbare markten en op het openbaar domein, 
goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 19 april 2012; 

 Belasting op markten of bij het standnemen op privaat terrein, goedgekeurd door de 
gemeenteraad in zitting van 19 december 2019; 

 Retributie op markten of het standnemen op de openbare weg of plein, goedgekeurd door de 
gemeenteraad in zitting van 19 december 2019; 

 Retributie voor het ter beschikking stellen van elektriciteit op markten of het standnemen op 
de openbare weg of plein en circussen, goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 19 
december 2019 

Door het indienen van deze aanvraag verklaart ondergetekende zich akkoord met de toepassing 

van voormelde reglementen. Deze zijn allemaal raadpleegbaar op www.zandhoven.be. 

Datum: …………………………………… Handtekening: ……………………………………………… 
 

http://www.zandhoven.be/

