
  

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

Aanvraag standplaats  kermisattractie/  
vestiging in kermisgastronomie  Lokale economie 
 

     
 
Aanvraag tot standplaats op volgende fo(o)r(en): 

    □Halfvastenfoor (carnaval) Willebroek 

     □ Augustusfoor Willebroek 

     □ Jaarmarktfoor Willebroek 

     □ private kermis Klein-Willebroek april  

□ private kermis Klein-Willebroek september 

□ kermis Blaasveld mei 

□ kermis Blaasveld september 

□ kermis Tisselt juni  

□ kermis Tisselt september 

□ private kermis Heindonk  

 

 

Gegevens van de attractie of vestiging:  

 

Aard van de attractie of vestiging: ……………………………………………………………………… 
(vb kindermolen, schietkraam, frituur, …) 

Naam van de attractie of vestiging:  ……………………………………………………………………... 

Kentekenplaat van de attractie en/of het voertuig dat de attractie vervoert: ………….……………. 

 

Exacte afmetingen van het kraam 

 In gesloten toestand: ………….. m (lengte) x …………..m (diepte) x ……….m (hoogte) 

 In open toestand: ………….. m (lengte) x …………..m (diepte) x ……….m (hoogte) 
 

Afmetingen bijkomende objecten toebehorend bij de attractie. 
(indien mogelijk en mits toelating van het college van burgemeester en schepenen) 

 kassa: ………….. m (lengte) x …………..m (diepte) 
(enkel voor een aparte kassa los van de attractie) 

 stroomgroep: ………….. m (lengte) x …………..m (diepte) 

 Andere: ………………………………………………………………………………………. 
 

Bijkomende feedback/ opmerkingen:  

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

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

 

 

 

 



Gegevens aanvrager (= kermisuitbater):  

 

Handelsnaam: …………………………………………………………………………………………………… 

Ondernemingsnummer: ………………………………………………………………………………………… 

Naam en voornaam uitbater: …………………………………………………………………………………… 

Adres: …………………………………………………………………………………………………………… 

Postcode en gemeente: ………………………………………………………………………………………… 

Telefoonnummer: …………………………………… GSM: ………………………………………………... 

E-mailadres: ……………………………………………………………………………………………………… 

Website: ………………………………………………………………………………………………................ 

 
 
Bij te voegen documenten:  

   
1. Kopie van machtiging kermisactiviteiten / ambulante handel  als werkgever 
2. Kopie identiteitskaart      
3. Burgerlijk aansprakelijkheidsattest 
4. verzekeringsattest brand en ontploffing 
5. Recent keuringsattest van elektriciteit/technische keuring    
6. Attest van het FAVV (indien verkoop van voedingswaren- kermisgastronomie) 
7. Attest van risicoanalyse en de driejaarlijkse mechanische keuring (indien het gaat om kermisattractie met 

voortbeweging van personen, aangedreven door een niet-menselijke energiebron) 
8. Gedetailleerde schets/plan opstelling met alle bijhorende objecten 

 
 

U kan dit formulier en de bij te voegen documenten indienen op de dienst lokale economie van de Gemeente 

Willebroek op onderstaand adres: 

 

Gemeentebestuur Willebroek  

t.a.v. Lokale economie lokale.economie@willebroek.be 

Pastorijstraat 1 

2830 Willebroek 

 

 

Handtekening aanvrager + datum 

mailto:lokale.economie@willebroek.be

