AANVRAAG VOOR EEN OCCASIONELE STANDPLAATS BESTEMD VOOR
AMBULANTE HANDEL (NIEUW REGLEMENT VAN 21/10/2013)
Ondergetekende: ....................................................................................................................
Geboortedatum: .......................................................................................................................
Commerciële benaming: ..........................................................................................................
Ondernemingsnummer: ...........................................................................................................
Adres: .....................................................................................................................................
E-mail: ....................................................................................................................................
GSM: .......................................................................................................................................
Telefoon: ..................................................................................................................................
vraagt (minimum 6 weken vóór het evenement) op eigen risico en verantwoordelijkheid en onder
voorbehoud van de rechten van derden de occasionele standplaats in te nemen gelegen te:
.................................................................................................................................................
met als afmetingen ………………. m breedte op ……………… m diepte.
voorbehouden voor de verkoop van: ......................................................................................
ter gelegenheid van het evenement: ......................................................................................
op datum van: ……………………….. tot ……………………. inbegrepen.
Met gebruik van een voertuig met nummerplaat ………………………….. (indien van toepassing).
Indien mijn aanvraag aanvaard is door de Stad Brussel, verbind ik mij ertoe om volgende
voorwaarden na te leven:
1. De beschikkingen voorzien in de wetgeving aangaande de leurhandel, het algemeen
Politiereglement van de Stad Brussel van 26 juni 2014 en het bovengenoemde reglement naleven;
2. Enkel de hierboven vermelde artikelen verkopen;
3. Beschikken over de hierboven aangevraagde toelating;
4. Alvorens de standplaats in te nemen, het verschuldigde standgeld te storten op de rekening van de
Stad Brussel – Cel Handel BE66 0910 1193 2443 (de retributie voor ambulante activiteiten op de
openbare weg is vastgelegd in artikel 66 van het nieuwe reglement en bedraagt 35€ (buiten de
vijfhoek) of 50€ (binnen de vijfhoek) per lopende meter per dag, met of zonder voertuig).
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Deze aanvraag is slechts volledig indien de volgende documenten worden bijgevoegd:





kopie R/V van de patronale leurkaart
kopie R/V van de identiteitskaart van de fysische persoon die de standplaats aanvraagt
kopie van de statuten van de rechtspersoon die de standplaats aanvraagt, indien van toepas
plan van de gevraagde standplaats

Opgemaakt in twee exemplaren, waarvan ik verklaar 1 kopie te hebben ontvangen,
te ………………………………………. op …………………………………….
Handtekening van de aanvrager,

Af te geven op de Cel Handel of te mailen naar HandelCommerce@brucity.be
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