
Aanvraagformulier vergunningplichtige uitstallingen 
Algemene Plaatselijke Verordening Sluis 

 

Inleiding 
Dit aanvraagformulier is bestemd voor het aanvragen van een vergunningplichtige 

uitstalling. Vul dit formulier alleen in als uw uitstalling niet voldoet aan de voorwaarden van 
een melding.  
 
Leges 
Voor het in behandeling nemen van een aanvraag, om een vergunning te krijgen, worden 

leges in rekening gebracht.  
 
Indienen aanvraag 
Onvolledig invullen van dit aanvraagformulier en het ontbreken van een goede tekening, 
zorgt ervoor dat uw aanvraag niet in behandeling kan worden genomen. U kunt het 
ingevulde formulier met de gevraagde bijlage naar de gemeente Sluis, Postbus 27, 4500 AA 
Oostburg, per e-mail naar info@gemeentesluis.nl sturen of inleveren bij de balie, 
Nieuwstraat 22, 4501 BD Oostburg.   
 

1. Contactgegevens aanvrager 
 

a. Bedrijfsnaam:  _________________________________________________________ 
  

b. Naam contactpersoon:___________________________________________________ 
 

c. Vestigingsadres:________________________________________________________ 

 
d. KVK-numer:___________________________________________________________ 

 
e. Postcode en plaats: _____________________________________________________ 

 
f. Telefoonnummer:______________________________________________________ 

 

g. Emailadres: ___________________________________________________________ 
  

2. De te plaatsen objecten 

□  tafels  Aantal  □  reclamebord  Aantal  

□  (kleding) rekken  Aantal  □  manden  Aantal  

□ speeltoestel  Aantal □ plantenbakken  Aantal 

□  Aantal □ Anders, nl: Aantal 

Hoeveel m2 gemeentegrond wordt er 

ingenomen? 

 

 
 

mailto:info@gemeentesluis.nl


 

3. Reden van plaatsing buiten de gestelde regelgeving 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. 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 

 
5. 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  

 
Naam bedrijf: 
Adres: 

 

 

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                


