
  

  
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

Aanvraag standplaats 
woensdagmarkt :  Pop-up  Lokale Economie 
 

     
Kandidaturen voor pop-up plaatsen tijdens de woensdagmarkt kan u indienen per brief, hetzij tegen 

ontvangstbewijs, hetzij via ter post aangetekend schrijven tevens met ontvangstbewijs, hetzij via e-mail met 

ontvangstmelding.  

 

Wat is een pop-up standplaats?  

Een pop-up standplaats is een losse standplaats die bekomen wordt op basis van voorinschrijving, voor een 

gekozen periode, d.m.v. dit formulier. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Gegevens kandidaat Pop-up 

Volledige naam of handelsnaam bij rechtspersoon: ………………………………………………………………………... 
 
Telefoonnummer:……………………………………………………………………………………………………………….. 
 
E-mailadres: …………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Ondernemingsnummer: ………………………………………………………………………………………………………...  
 
Adres van de aanvrager: ………………………………………………………………………………………………………. 
 
Soort van producten die te koop worden aangeboden: …………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………..
Motivatie voor bekomen van een pop-up standplaats: …………………………………………...………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………..…
…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

Gewenste periode 

Een periode begint op de 1e van de maand volgend op de goedkeuring vanuit de dienst Lokale Economie. 

 Periode van 1 maand 

 Periode van 2 maanden 

 Periode van 3 maanden 

 Langere periode: …………………………………………………………………………………………………….. 

Gegevens gewenste standplaats 

Aantal benodigde meters (voorgevel): ….…………………………..……………………………………………………….. 

Aantal benodigde meters in diepte:  …………………………………………………………………...…………................. 

Soort van uitstalling (Kraam of Winkelwagen): ……………………………………………………………………………… 

 Indien winkelwagen:  

- afmeting winkelwagen: ………………………………………………………………………………………………. 

- Luifel?: JA / NEE    Afmeting met luifel: ………………………………………………………… 

- Tijdsduur sluiting luifel bij noodgeval: ……………………………………………………………………………… 

Gebruik elektriciteit?: JA / NEE    Elektriciteitskast: ………………………………(In te vullen door Lokale Economie) 

Gebruik gas?: JA / NEE 

Voorkeurslocatie (nummer marktplan): …………………………………………………………………………………….. 



Bij te voegen attesten  
U dient onderstaande attesten verplicht toe te voegen: 
 
o Kopie machtiging van ambulante handel: machtiging als werkgever (verplicht) en machtiging als aangestelde 

(indien van toepassing) 

o Kopie identiteitskaart en/ of verblijfsdocumenten (verplicht) 

o (jaarlijks) geldig bewijs verzekering burgerlijke aansprakelijkheid; 

o (jaarlijks) geldig bewijs verzekering brandrisico’s (= brand en ontploffing); 

 

U dient onderstaande attesten toe te voegen, indien deze op u van toepassing zijn: 

o bewijs van een geldig (tweejaarlijks) keuringsattest van een erkend of geaccrediteerd organisme aangaande 

de elektrische installatie van de marktwagen/het kraam (enkel bij gebruik elektriciteit/mobiele 

elektriciteitsgroep); 

o bewijs van een geldig (tweejaarlijks) keuringsattest van een erkend of geaccrediteerd organisme aangaande 

de gasinstallatie van de marktwagen/het kraam (enkel bij gasgebruik); 

o geldig attest jaarlijks nazicht door bevoegd persoon of installateur van de brandblusapparaten; 

o bewijs van geldige erkenning of toelating van het FAVV (enkel voor voedingskramen); 

o drankenvergunning/moraliteitsattest (enkel wanneer er alcoholhoudende dranken geschonken worden); 

 

U kan dit formulier indienen op de dienst lokale economie van de Gemeente Willebroek op onderstaand adres: 

Gemeentebestuur Willebroek 

t.a.v. Dienst Lokale economie 

Pastorijstraat 1 

2830 Willebroek 

lokale.economie@willebroek.be 

 

 

Datum + handtekening aanvrager 

mailto:lokale.economie@willebroek.be

