Vergunning standplaats wekelijkse markt
Voor een standplaats op de wekelijkse dinsdagmarkt heb je een vergunning nodig. De aanvraag voor deze vergunning is niet kosteloos (de
kostprijs lees je hieronder bij tarieven).
Wens je deel te nemen aan de wekelijkse dinsdagmarkt, dan sluit je best een abonnement af zodat je een vast bedrag betaalt voor een vaste
periode.
Indien je geen abonnement hebt, ga je als 'risico' naar de lokale markt en kan je door middel van loting nog een losse standplaats krijgen op de dag
zelf. Voor de loting wordt wekelijks op dinsdag verzameld op de Graanmarkt, ter hoogte van de pittazaak, om 7.30 uur.
Een vergunning standplaats is altijd verplicht, of je nu een abonnement hebt of als 'risico' naar de markt komt.

Wat heb je nodig voor jouw aanvraag?
 Aanvraag vergunning voor een standplaats op de markt
 Leurkaart om ambulante handel mogen uit te voeren. Aanvragen via https://economie.fgov.be/nl/themas/ondernemingen/eenonderneming-oprichten/belangrijkste-stappen-om-een/te-ondernemen-stappen-bij-een#erkende_ondernemingsloketten
 Keuringsbewijzen
 Verzekeringen Burgerlijke aansprakelijkheid en brandverzekering
 eID
 Foto’s kraam (tekening kraam met afmetingen)

Tarieven
 Losse standplaats: € 1,50/m² per week
 Vaste standplaats:
€ 0,60/ m² per week (jaarabonnement)
€ 0,70/ m² per week (kwartaalabonnement = 3 maand)
 Elektriciteit (zowel voor losse als vaste standplaats):
Verbruik van 16A: € 2,50/ week
Verbruik van 32A: € 5,00/ week
Verbruik van 63A: € 7,50/ week

Procedure
Zodra je aanvraag volledig is, wordt deze opgenomen in een wachtregister. Tijdens de eerstvolgende samenkomst van de marktcommissie (een
4-tal keer per jaar) wordt jouw aanvraag geadviseerd. Daarna moet je aanvraag goedgekeurd worden door het college van burgemeester en
schepenen.
De toekenning van de nieuwe standplaatsen gebeurt door de marktcommissie. De marktcommissie houdt de algemene zaken van de markt in
het oog.
Een abonnement is jaarlijks en wordt stilzwijgend verlengd bij niet opzegging.

Meer info of hulp nodig bij het indienen van je dossier?
Contacteer de dienst lokale economie via 054 50 51 83 of e-mail lokale.economie@ninove.be

