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Opsturen  

 

Persoonlijk afgeven 

 

Meer info 

t.a.v. Dienst  Evenementen, 

Feesten, Markten en Foren  

Botermarkt 1 

9000 Gent 

Wiedauwkaai 49A 

9000 Gent 

elke werkdag van 9 tot 12u 

elke werkdag van 14-17u op afspraak 

tel.: 09 323 63 97 

marktenenforen@

stad.gent 

 Belangrijke informatie voor de invuller 
 

  Dit formulier is geldig sinds1 juli 2019. 

Waarvoor dient dit formulier? 

Net zoals andere steden voert Gent vanaf 1 januari 2020 een Lage-emissiezone (LEZ) in om de 
luchtkwaliteit te verbeteren. Dit betekent dat de meest vervuilende (vracht)wagens de binnenstad 
niet meer mogen binnenrijden. Stad Gent voorziet een subsidie voor marktkramers. Meer informatie 
op www.lez2020.gent.  
 

1. Geef de gegevens van je abonnement voor een vaste standplaats in Gent.  

|Je komt enkel in aanmerking voor de subsidie als je al 2 jaar een abonnement hebt om in Gent te 

staan.  

 

2. Geef aan op welk markt(en)/ vaste standplaats binnen de LEZ-zone je staat.  

|Je kunt meerdere locaties aanduiden.  

Alleen als je ‘een vaste standplaats ambulante activiteit op openbaar domein’ aankruist, moet je 

ook vraag 3 invullen.  

 

☐ Ambachtenmarkt op zaterdag, zondag (feestdagen) (10-18 uur) 

☐ Biomarkt op Groentenmarkt, vrijdag (7u30 -13 uur) 

☐ Bloemenmarkt op Kouter (alle dagen van 7-13 uur) 

☐ Boekenmarkt Ajuinlei op zondag (9-14 uur)  

 Gegevens aanvraag 

naam abonnements-
houder:   

      

ondernemingsnummer:         

straat en nummer/bus:        

postcode en gemeente:        

U kunt dit formulier ook 
online invullen. 

 

Aanvraag subsidie aanpassen 

voertuigen ambulante handel 

ikv de LEZ-zone 

http://www.lez2020.gent/
http://www.stad.gent/
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☐ Boerenmarkt Casinoplein op vrijdag (14 – 17.30 uur) 

☐ Oude Beestenmarkt op zondag (7 - 13 uur) 

☐ Prondelmarkt Beverhoutplein op vrijdag, zaterdag en zondag (8 – 13 uur) 

☐ Vrijdagmarkt op vrijdag (7 – 13 uur) 

☐ Vrijdagmarkt op zaterdag (11u – 18.30 uur) 

☐ een vaste standplaats ambulante activiteit op openbaar domein. Ga naar vraag 3. 

 

3. Geef de locatie van je vaste standplaats ambulante activiteit op openbaar domein. 

|Je kunt meerdere locaties noteren (max. 3) indien je meerdere vaste standplaatsen in Gent hebt. 

 

4. Geef aan welke aanpassing je deed in functie van de LEZ-zone.  

☐ aankoop LEZ-conforme motor voor een bestaand marktvoertuig (N2 of N3) 

☐ inrichting verkoopgedeelte van een LEZ-conform marktvoertuig (N2 of N3)  

☐ aankoop van LEZ-conform marktvoertuig (N2 of N3) ter vervanging van een niet LEZ-conform  
marktvoertuig. 

 

5. Geef het kenteken (nummerplaat) van je marktvoertuig waar je subsidie voor vraagt.  

 

6. Omschrijf het marktvoertuig dat vervangen werd, ingeval je een nieuw marktvoertuig gekocht 
hebt.  

| bv. merk, type, brandstoftype, … 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

straat 1:         

straat 2:         

straat 3:        

kenteken:         
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7. Vul in hoe we je indien nodig kunnen bereiken. 

 

8. Voeg de onderstaande bijlage(n) bij dit formulier.  

 ☐ de factuur van de aankoop van het nieuwe marktvoertuig of de nieuwe motor of de 
aanpassingen aan het voertuig (na 1 juli 2019) 

 ☐ foto’s ter verduidelijking 

 ☐ inschrijvingsbewijs nieuw marktvoertuig (indien nieuw marktvoertuig werd aangekocht) 

9. Vul de onderstaande verklaring in. 

Ik heb alle gegevens volledig en correct ingevuld. 

 
 Datum:  Handtekening: 

       /       /        

   

 
Met respect voor jouw privacy. 
De Stad Gent behandelt de persoonsgegevens die je invult met respect voor je privacy. We volgen hiervoor de Algemene 
Verordening Gegevensbescherming.  
Waarvoor, met wie en hoe lang? 
Als je de gegevens verzendt, geef je ons toestemming om ze te gebruiken voor het behandelen van je subsidieaanvraag voor 
de aanpassing van je voertuig ambulante handel in het kader van de LEZ zone.  
We delen je persoonsgegevens enkel met het LEZ-team.  
We bewaren uw persoonsgegevens tot 10 jaar na het afsluiten van je dossier.  
Jouw rechten. 
Je hebt altijd het recht om je gegevens in te zien en om foute gegevens aan te passen. In sommige gevallen kun je ook je 
gegevens laten wissen. Wil je je beroepen op deze rechten? Dat kan via het contactformulier op de privacypagina op 
www.stad.gent.  
Vermoed je dat iemand jouw persoonsgegevens onrechtmatig gebruikt? Meld het ons via privacy@stad.gent. Je hebt ook het 
recht om klacht in te dienen bij de Vlaamse Toezichtcommissie voor de verwerking van persoonsgegevens.  

Bedankt voor je aanvraag.  
De dienst Evenementen, Feesten, Markten en Foren onderzoekt of je in aanmerking komt voor deze 
subsidie. Binnen maximum 3 maanden ontvang je een antwoord van ons. 

 
(einde formulier) 

 

 Contactgegevens 

 telefoon of gsm:       

 e-mailadres:        

 Verplichte bijlage(n) 

 Ondertekening 

 Hoe gaat het nu verder met dit formulier? 

mailto:privacy@stad.gent

