
 

 
 

Binnenstad ’s-Hertogenbosch zaterdag 
Aanvraag warenmarktvergunning 

De kosten verbonden voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor een warenmarkt-vergunning bedragen 

€ 143,90. Voor de betaling van deze kosten krijgt u een factuur toegezonden. 

Marktdag en tijden  

Op zaterdag is de warenmarkt in de binnenstad van 09.00 tot 17.00 uur. U mag vanaf 05.15 uur beginnen met  

opbouwen. Wij verwachten dat u uiterlijk om 08:00 uur aanwezig bent. U bent verplicht tot einde (verkoop)tijd van de  

warenmarkt de standplaats in te nemen. De standplaats moet ontruimd zijn om 18.30 uur. 

 

Marktgelden 

Het marktgeld voor 2023 bedraagt op zaterdag € 1,50 per m2 per dag of € 15,15 per m2 per kwartaal. Er wordt geen  

marktgeld terugbetaald voor dagen dat de standplaats niet wordt ingenomen. De kosten voor een te verloten  

standwerkersplaats zijn € 31,70 per warenmarkt. Standwerkers kunnen alleen per pin betalen.   

 

Elektriciteit  

De stroomtarieven voor 2023 bedragen per dag, bij klein verbruik, € 53,81 excl. 21% BTW per kwartaal. Als u een 

magnetron of oven gebruikt dan betaalt u 2x dit bedrag. Bij een hoog verbruik (bijvoorbeeld krachtstroom) betaalt  

u 3x dit bedrag.  

 

Let op 

Wilt u koken, bakken, braden of frituren op de standplaats? Dan zijn de regels uit het “Besluit brandveilig gebruik en 

basishulpverlening overige plaatsen” van toepassing:  

wetten.nl - Regeling - Besluit brandveilig gebruik en basishulpverlening overige plaatsen - BWBR0040068 

(overheid.nl) 

 

Verkoopmiddel 

Of u een verkoopwagen, kramen of iets anders mag gebruiken wordt geregeld in de vergunning. In uw aanvraag kunt 

u aangeven wat u wenst te gebruiken. Voor meer informatie over uw verkoopmiddel kunt u contact opnemen met de 

vergunningverlener.  

 

Wij regelen voor u géén kramen, hier is de gemeente geen partij in. Kramen kunt u bijvoorbeeld huren bij Harrie Pels. 

Hij is bereikbaar via 06 21 62 16 88 of harriepels@live.nl. Voor een dakzeil, een frontzeil oftewel rok (welke over de 

volle lengte van de kraam tussen de grond en de onderste horizontale plank van de kraam hangt) en een 

transparante achterkant moet u zelf zorgen.  

 

Een standplaats mag in verband met het uiterlijk aanzien van de markt in ieder geval niet worden ingenomen met 

uitsluitend: 

a. een kleed of meerdere kleden; 

b. één of meerdere parasols; 

c. een tafel of meerdere tafels; of 

d. een combinatie van deze verkoopmaterialen.  

 

Parkeren van uw voertuig en taxi 

Op de warenmarkt zijn geen voertuigen toegestaan, uitgezonderd een verkoopwagen en koelwagen. Parkeren is  

mogelijk op Bedrijvencentrum Poeldonk. (Poeldonkweg 5 in ’s-Hertogenbosch). Hiervoor brengt een taxibusje u van  
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en naar uw voertuig. Als u een warenmarktvergunning krijgt wordt aan u een tijd toegewezen hoe laat u met de taxi  

mee kunt rijden.   

 

Dag Ochtend Middag Locatie 

Zaterdag 07.30 uur, 08.00 uur, 

08.30 uur en 09.00 uur  

16.45 uur Schapenmarkt 

 

Digitaal aanvraagformulier  

U kunt uw aanvraag alleen digitaal indienen. Ga hiervoor naar Standplaats- of warenmarktvergunning - Gemeente 's-

Hertogenbosch en naar ‘Aanvraag warenmarktvergunning’. Onder het kopje ‘Warenmarkten’ en ‘Wijkmarkten’ staat 

het aanvraagformulier warenmarktvergunning. De aanvraag wordt in principe binnen acht weken behandeld.  

 

Om uw aanvraag te kunnen beoordelen moet u de volgende bijlagen bij uw aanvraag voegen: 

• foto’s van uw verkoopmiddel inclusief alle toebehoren, uitstallingen, koelwagen, luifels etc.; 

• een bewijs van inschrijving in de Kamer van Koophandel (niet ouder dan zes maanden); 

• een verklaring omtrent het gedrag (niet ouder dan zes maanden). U kunt online een VOG aanvragen en 

kiezen voor het ‘algemeen screeningsprofiel’; 

• een geldig legitimatiebewijs (bijv. een paspoort, identiteitskaart of geldige verblijfsvergunning). 

 

Bijvoegen, afhankelijk van de aanvraag: 

• als u een ontheffing aanvraagt om u te laten waarnemen:  

- een geldig legitimatiebewijs (bijv. een paspoort, identiteitskaart of geldige verblijfsvergunning) van 

uw waarnemer; 

- een verklaring omtrent het gedrag (niet ouder dan zes maanden) van uw waarnemer. U kunt online 

een VOG aanvragen en kiezen voor het ‘algemeen screeningsprofiel’; 

 

Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) 

Als u een aanvraag doet voor een warenmarktvergunning dan bent u verplicht om een VOG, niet ouder dan zes 

maanden, bij te voegen. Als u (tevens) een ontheffing wilt aanvragen om u te laten waarnemen dan bent u verplicht 

om ook een VOG van uw waarnemer, niet ouder dan zes maanden, bij te voegen. Het aanvraagformulier dat u 

hiervoor nodig hebt vindt u op de webpagina: Standplaats- of warenmarktvergunning.   

 

De aanvraag moet ingediend worden bij de gemeente waar u staat ingeschreven.  Maak hiervoor een afspraak. U 

vult uw eigen gegevens nog in op het aanvraagformulier. De kosten voor de behandeling van een VOG-aanvraag via 

de gemeente zijn € 41,35. Deze betaalt u bij de ambtenaar van de gemeente, die de aanvraag doorstuurt naar Justis. 

De gemeente geeft u een kopie van de aanvraaggegevens. Controleer voor de zekerheid of de gemeente de 

gegevens van uw aanvraag juist heeft overgenomen. Vergeet niet een geldig identiteitsbewijs mee te nemen als u de 

aanvraag gaat indienen. 

 

Wilt u meer informatie?  

Neem dan contact op met de vergunningverlener.  

• telefoonnummer: 073- 615 51 55. 

• e-mail: standplaatsen@s-hertogenbosch.nl. 

 

Regels en voorschriften 

De regels uit de Marktverordening en het Marktreglement zijn van toepassing: 

• Marktreglement gemeente ’s-Hertogenbosch 2021 (overheid.nl) 

• Marktverordening gemeente ’s-Hertogenbosch 2021 (overheid.nl) 
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