
Meldingsformulier uitstallingen 
Algemene Plaatselijke Verordening Sluis 

 
Met dit formulier doet u een melding van het uitstallen van objecten in de directe omgeving 
van een winkel. Bijvoorbeeld reclameborden, uitzoekbakken, kledingrekken, 

decoratiemateriaal en dergelijke. Wij verzoeken u onderstaand formulier volledig in te 
vullen, te ondertekenen en te voorzien van de verplichte bijlagen.  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

1. Contactgegevens aanvrager 

a. Bedrijfsnaam:____ _____________________________________________________ 
  

b. Naam contactpersoon:___________________________________________________ 
 

c. Vestigingsadres:________________________________________________________ 

 
d. KVK-nummer:_________________________________________________________ 

 
e. Postcode en plaats: _____________________________________________________ 

 
f. Telefoonnummer:______________________________________________________ 

 

g. Emailadres: ___________________________________________________________ 
  
 
 
 

 

Als u alle hieronder genoemde vragen met JA beantwoordt, heeft u voor uw winkeluitstalling 
geen vergunning nodig en kan worden volstaan met dit meldingsformulier.  
Let op: Beantwoordt u één of meerdere vragen met NEE, dan moet u voor de winkeluitstalling 

een vergunning aanvragen. U kunt hiervoor contact opnemen met het Cluster vergunningen 
APV/Bijzondere wetten. 
 

Er is een minimale obstakelvrije doorgang van ten minste 1,50 breed;   ja  nee 
Er zijn voldoende vluchtmogelijkheden bij calamiteiten;     ja  nee 

 
De uitstalling: 

 is minimaal 0,60 meter en niet hoger dan 2 meter;     ja  nee 

 is niet dieper dan maximaal 1 meter vanuit de gevel;    ja  nee 
 staat direct tegen de gevel geplaatst;      ja  nee 

 staat voor de eigen ( in beheer en/of eigendom) winkelpui;   ja  nee 
 staat niet in een portiek waarin zich tevens toegangen tot andere   ja  nee 

panden bevinden; 

 staat niet voor toegangsdeuren en/of nooduitgangen;    ja  nee 

 belemmerd niet de toegang of ontsluiting van naastgelegen percelen;   ja  nee 
 



2. De te plaatsen objecten 

□  tafels  Aantal  □  reclamebord  Aantal  

□  (kleding) rekken  Aantal  □  manden  Aantal  

□ speeltoestel  Aantal □ plantenbakken  Aantal 

□  Aantal □  Aantal 

□  Aantal □  Aantal 

□  Aantal □ Anders, nl: Aantal  

 
Hoeveel m2 gemeentegrond wordt er 

ingenomen? 

 

 

3. Verplichte bijlagen 
Bij het indienen van de aanvraag is de volgende bijlage verplicht. 

□  
Een indelingstekening (op schaal) waarop duidelijk alle te plaatsen objecten met de 
afmetingen zijn aangegeven 

□  Eventueel overige bijlagen 

 

4. Algemene voorschriften 

 Uitstallingen mogen alleen zijn opgesteld tijdens openingstijden van de eigen (in 
beheer en/of eigendom zijnde) winkel en worden dagelijks bij sluitingstijd van de 

winkel van de openbare plaats verwijderd; 
 Er mogen geen (uitstekende) bevestigingsmaterialen in de ondergrond worden   

aangebracht om de uitstalling op te bevestigen; 
 Uitstallingen en (reclame of stoep)borden moeten voldoende stabiel staan en 

moeten verplaatsbaar zijn; 

 Losstaande (reclame of stoep)borden of andere uitstallingen mogen niet worden 
opgesteld als de weersomstandigheden zodanig zijn dat de borden of uitstallingen 

kunnen om- of wegwaaien; 
 De uitstallingen moeten veilig zijn in het gebruik en mogen geen scherp uitstekende   

delen bevatten; 
 Het uitstallen van goederen mag geen gevaar voor de omgeving en / of gevaar voor  

de voorbijgangers opleveren; 

 Binnen een afstand van 1,50 meter, gerekend vanuit het weggedeelte dat 
voornamelijk gebruikt wordt voor gemotoriseerd verkeer (inclusief parkeervakken) 
bevinden zich geen voorwerpen. Dit bevordert het veilig en schadevrij in- en 
uitstappen; 

 Het is niet toegestaan dagelijks (rol)containers met winkelvoorraad in de 

openbare ruimte te plaatsen. 
 

Aldus naar waarheid ingevuld, 
Naam, 
Datum, 

Handtekening,  



Bijlage winkeluitstalling (maatvoering aangeven) 

 
Naam bedrijf: 
Adres: 

 

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                


