
AANGETEKEND 1 
 

Aan het college van burgemeester en schepenen 
p/a Dienst Markten en Foren 
Wiedauwkaai 49A 
9000 Gent 
 

 
AANVRAAG TOT INSCHRIJVING IN HET CHRONOLOGISCH REGISTER 

TOT HET BEKOMEN VAN EEN STANDPLAATS OP DE MARKT 
 

 

AANVRAGER 
2
: 

Familienaam :  .......................................................................  Voornaam :  ...............................................................  

Straat + nummer :  ...............................................................................................................................................  

Postnr. + woonplaats :  ...............................................................................................................................................  

Telefoon :  ...........................................................................  GSM :  ........................................................................  

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

Markt :   .......................................................................................................................................... (welke markt) 

Marktdag :   ............................................................................................................. (dag waarop de markt doorgaat) 

Product 
3
:   ................................................................................................................................................................  

  .....................................................................................................(eventueel vermelding “standwerker”) 

Minimum vereiste oppervlakte :  ..................................................................................................... (lengte x breedte) 

Ondernemingsnummer :  ............................................................................................................................................  

 
 Plaats en datum,  ................................................................................  

 

Handtekening, 

 

OPGELET : 

 Onvolledige aanvragen zullen niet in aanmerking worden genomen. 

 Wijzigingen aan bovenvermelde gegevens dienen spontaan te worden meegedeeld, zoniet kan worden 

overgegaan tot schrapping in het register. 

 Kopie hoofdleurkaart/machtiging als werkgever bijvoegen AUB. 

                                                           
1
  Aanvragen dienen persoonlijk te worden afgegeven op bovenvermeld adres of aangetekend verstuurd. 

 
2 Naam aanvrager = houder van de hoofdleurkaart. 

 
3  Het te koop aangeboden product kan slechts tot één van volgende categorieën behoren: 

 

verse groenten en fruit   brood en banket 
vers vlees, al dan niet samen met kaas en/of met ter 

plaatse gebakken vleeswaren en/of gevogelte aan het spit 
- marktkramer heeft een vergunning van beenhouwer-
spekslager 

 snoep en/of voorverpakte koeken 
algemene voeding (met uitsluiting van voormelde 

categorieën) 
fournituren 

gebakken vleeswaren en/of gevogelte aan het spit  textiel en toebehoren, met uitzondering van fournituren 
vis  lederwaren en toebehoren 
zuivel  bloemen en planten 
snacks (hamburgers, worsten, loempia’s...) voor mogelijke 

consumptie ter plaatse 
 tweedehandsartikelen met uitzondering van textiel en/of 

lederwaren 
biologische voeding (enkel mits lidmaatschap bij een 

onafhankelijke controleorganisatie, erkend door het 
Ministerie van Landbouw in het kader van de Europese 
wetgeving op biologische productie. Op alle te koop 
aangeboden producten moet het biogarantie-logo duidelijk 
herkenbaar aangebracht worden, conform het biogarantie-
lastenboek van de controle-organisatie) 

 vogels, troeteldieren en toebehoren
kleine huis- en neerhofdieren (verkoop van honden en 

katten op de openbare markt is verboden) 
andere 

 


