
Aanvraag ambulante handelsplaats of   
losse standplaats op de openbare markt 

(van maandag 8.00 tot 12.30 uur) 
 

Neem voor bijkomende info contact op met de dienst lokale economie:  
economie@rijkevorsel.be - 03 340 00 37 

 

 
Info 
Dit volledig ingevulde formulier moet met de benodigde documenten via e-mail aan de dienst 

lokale economie van het lokaal bestuur Rijkevorsel bezorgd worden.  

Voor een beschrijving van de verdere procedure verwijzen we naar het gemeentelijk reglement 

met betrekking tot markten. Deze kun je hier raadplegen: www.rijkevorsel.be/ambulantehandel.  

 

Soort aanvraag 
☐  losse standplaats markt (maandag van 8.00 tot 12.30 uur) 

☐  ambulante handelsplaats  

 ☐  CENTRUM Rijkevorsel (aan de Sint-Willibrorduskerk) 

 ☐  SINT-JOZEF Rijkevorsel (naast de vaart aan de voetgangersbrug) 

 

Gegevens kandidaat 
Naam + voornaam: …………………………………………………………………………………………………………………………. 

Handelsnaam:  …………………………………………………………………………………………………………………………. 

Ondernemingsnr.: …………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

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

Telefoon:  …………………………………………………………………………………………………………………………. 

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

 

Aangeboden koopwaar: ……………………………………………………………………………………………………………… 

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

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



Dienst lokale economie maandag: 9.00 - 12.30 uur en 15.30 - 19.30 uur 
03 340 00 37         woensdag-donderdag: 9.00 uur - 12.00 uur 
Molenstraat 5 - 2310 Rijkevorsel       
 

Soort kraam:  

 ☐  winkelwagen  

 ☐  parasol 

  ☐  foodtruck 

 ☐  andere: …………………………………………………………………………………………………. 

 

Afmetingen van de standplaats  

 voorzijde:  ……… meter  

 achterzijde: ……… meter   

 hoogte:  ……… meter 

 

Elektriciteitsaansluiting: 

☐  neen 

☐  ja  gewenst vermogen: …………… watt  

 
  

Afhandeling 
Dit formulier dien je volledig ingevuld per e-mail te bezorgen aan economie@rijkevorsel.be,  

Samen met het formulier bezorg je ook volgende documenten: 

 een kopie van jouw machtiging ambulante activiteit als werkgever (leurkaart) 
 een kopie van jouw identiteitsbewijs (voor- en achterkant) 
 een kopie van verzekeringspolissen burgerlijke aansprakelijkheid en brand 
 afhankelijk van de aard van het product ook de toelatingen die noodzakelijk zijn voor de 

reglementaire verkoop van dit product:  
- attest FAVV  
- vergunning voor verkoop van gegiste en sterke dranken (drankvergunning lokaal 

bestuur Rijkevorsel) 

 

Voor een beschrijving van de verdere procedure verwijzen we naar het Uniform Gemeentelijk 
Politiereglement (UGP) van het lokaal bestuur Rijkevorsel, afdeling V, Ambulante handel. 

De link naar het UGP vind je hier: www.rijkevorsel.be/ugp  
 

 

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


