Aanvraag voor een standplaats op de
jaarmarkt

Gemeentebestuur Merelbeke
Dienst werk en economie
Hundelgemsesteenweg 353, 9820 MERELBEKE
T 09 210 33 54 – F 09 210 32 99
E-mail: werkeneconomie@merelbeke.be

In te vullen door de
dienst raad & college

ontvangstdatum

Waarvoor dient dit formulier?
Met dit formulier kan je je inschrijven voor een standplaats op de jaarmarkt die doorgaat op dinsdag na de 2de zondag van
september van 8.30 tot 13.00 uur langs de Hundelgemsesteenweg tussen de rotonde centrum en de Dr. O. De
Gruyterstraat en eventueel ook nog in een deel van de Kerkstraat (van Hundelgemsesteenweg tot Sportstraat) al
naargelang het aantal inschrijvingen. De opbouw van de standen dient te gebeuren tussen 7 en 8.30 uur, de afbouw
tussen 13 en 14.30 uur. Standhouders dienen zelf te voorzien in elektriciteit en hun afval uit hun marktactiviteiten zelf
mee te nemen.
Hoe aanvragen en wat zijn de voorwaarden?
Wie een standplaats wenst, dienst best tijdig een aanvraag in, want de standplaatsen zijn beperkt. Aanvragers die in
aanmerking komen voor een standplaats, ontvangen ongeveer begin augustus een brief met betalingsverzoek voor een
waarborg van 100,00 EUR. Enkel na tijdige betaling van deze waarborg, voorafgaand aan de jaarmarkt, wordt de
inschrijving definitief en wordt een standplaats toegekend. Ingeval van laattijdige betaling, kan de standplaats niet worden
ingenomen. Betalingen op de dag van de jaarmarkt zijn niet meer mogelijk. De waarborg wordt terugbetaald als de
standhouder aanwezig is voor de volledige duur van de jaarmarkt. Dit gebeurt via overschrijving binnen drie weken na de
jaarmarkt en op het rekeningnummer waarvan de betaling gebeurde. Daarnaast wordt geen standgeld meer
aangerekend. Op de jaarmarkt worden geen risicoplaatsen voorzien. Lokale handelaars die gelegen zijn binnen de zone
van de jaarmarkt kunnen het openbaar domein vóór hun zaak enkel innemen mits voorafgaande aanvraag en tijdige
betaling van de waarborg. (Besluit van de gemeenteraad van 22 maart 2016 betreffende vestigen retributie op het privaat
in gebruik nemen van de openbare weg voor het uitbaten van standplaatsen op markten, standplaatsen voor het
verrichten van ambulante handel en standplaatsen voor kermissen en foren en vaststellen retributiereglement).
Professionele verkopers moeten een uithangbord ophangen in hun standplaats met vermelding van volgende gegevens:
naam en voornaam van de houder ‘machtiging als werkgever’
firmanaam en/of de benaming van de onderneming
gemeente van de maatschappelijke zetel of van de uitbatingszetel
ondernemingsnummer
De jaarmarkt wordt beschouwd als een manifestatie ter bevordering van de lokale handel (braderieën) of het lokale
gemeenschapsleven, geregeld door art. 9 van het Koninklijk Besluit van 24 september 2006 betreffende de uitoefening en
de organisatie van de ambulante activiteiten.
Vul dit formulier digitaal in.
Heb je dit formulier niet digitaal ontvangen? Stuur een e-mail naar werkeneconomie@merelbeke.be

KANDIDATUUR VOOR EEN STANDPLAATS TIJDENS DE JAARMARKT

Je persoonlijke gegevens
1

Vul hieronder je persoonlijke gegevens in.
voornaam en naam
naam en evt. juridisch statuut van je
onderneming (bvba, vzw, …)
straat en nummer
postnummer en gemeente
telefoonnummer
e-mail
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ondernemingsnummer

2

Geef een duidelijke en volledige omschrijving van de koopwaren die je op voormelde standplaats zou
aanbieden.
Aangeboden koopwaar

3

Vul hieronder de gewenste afmetingen van de standplaats in.
Voorzijde in m
Diepte in m

4

Welk soort kraam zou je uitbaten op voormelde standplaats?
Kruis aan.
Winkelwagen

Parasol

Andere (omschrijf nader)

5

Zal je gebruik maken van elektriciteit? (We stellen deze vraag voor het beoordelen van de
veiligheidsrisico’s. Indien u elektriciteitsaansluiting nodig heeft, dient u hierin zelf te voorzien.) Kruis aan.
Nee

6

Ja, voor:
Warming

Koeling

Andere (omschrijf nader):

Zal u gebruik maken van gas voor de uitoefening van uw ambulante activiteiten?
Nee

7

Verlichting

Ja

Voeg in bijlage bij uw formulier een kopie van het keuringsbewijs van de elektrische en gasinstallatie
(van toepassing voor wagens met eigen elektriciteits- of gasinstallatie).
Ondertekening

8

Ik verklaar in eer en geweten dat voormelde gegevens correct zijn.
Druk desgewenst in het vak hiernaast de stempel van de organisatie af.
datum

dag

maand

jaar

handtekening

Aan wie bezorg je deze aanvraag?

9

Stuur deze aanvraag uiterlijk op 30 juni in een gesloten omslag naar de dienst werk en economie, waarvan het adres
vermeld staat in het formulierhoofd. Je kan de inschrijving ook persoonlijk tijdens de bezoektijd ter plaatse brengen of via
elektronische post overmaken. Het gemeentehuis is elke werkdag open van 9 tot 12 uur, en op woensdag ook van 14 tot
19.30 uur.

Meer info?

10

Voor meer informatie kan je contact opnemen met de dienst werk en economie, waarvan de contactgegevens vermeld
staan in het formulierhoofd.

Privacywaarborg

11

De gegevens die je meedeelt, worden opgeslagen in een bestand. Ze zijn nodig voor de behandeling van je dossier. Je
hebt het recht om je gegevens in dit bestand in te kijken en zo nodig de verbetering ervan aan te vragen.
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