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Inschrijfformulier Carnaval Standplaats  2023 – 2024 -2025  
      
Voornaam        ____________________________________________________________________  

Achternaam        ____________________________________________________________________       

Correspondentieadres        ____________________________________________________________________ 

Postcode en woonplaats     ____________________________________________________________________ 

Geboorteplaats        ____________________________________________________________________ 

Geboortedatum                    ________- ________-_______BSN _______________________________________ 

Kamer van Koophandel nr   ___________________________________________________________________ 

Naam van de inrichting       ____________________________________________________________________ 

Mobiel telefoon nr               ____________________________________________________________________ 

E-mail adres                           ____________________________________________________________________ 

IBAN Bankrekening nr        ____________________________________________________________________ 

BTW nr         ____________________________________________________________________ 

 
 
Kruis LOCATIE aan (max. één keuzemogelijkheid).  Er kan door één aanvrager slechts op één carnavalsstandplaats  

op één locatie één bod worden uitgebracht. Indien er op meer dan één locatie wordt ingeschreven kunnen alle  

biedingen van deze aanvrager buiten behandeling worden gesteld (art. 28, lid 3, van de ‘Nadere regels standplaatsen 

gemeente ’s-Hertogenbosch’). 

     
□  Parade  
□  Kerkstraat 
□  Markt  
□  Hooge Steenweg 
 
  
Inschrijfbedrag €_______________________________  

• U schrijft in voor 3 jaar (2023 én 2024 én 2025) 

• Bedrag wordt ieder jaar voor een derde deel gefactureerd 
 

Zegge (bedrag in letters)   _____________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

Let op: het betreft het totaalbedrag voor de volledige periode waar u voor inschrijft! 
 
 
Als aan u een standplaats wordt toegewezen dan moet de geboden huursom als volgt worden betaald:  

• 25% binnen 14 dagen na dagtekening van de voorlopige gunning anders vervalt de voorlopige gunning. 

• Het restant (75% ) dient uiterlijk 14 dagen voor aanvang van het Oeteldonks Carnaval door de  
gemeente zijn ontvangen anders verliest u uw recht op de toegewezen plaats.  
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Afmetingen (verkoopwagen incl. uitstaande luifel/kleppen en andere uitstekende delen opgeven die voor  
de  beoordeling van de plaatsruimte nodig zijn).   
 
Een standplaats mag maximaal 9,5 (lengte) x 3,5 (breedte) meter in beslag nemen. U mag achter uw  
standplaats een koelwagen plaatsen. Let op: geef de juiste maten door! 

 
lengte  _______m      diepte/breedte  _______m          hoogte _______m   
              
Totale  oppervlakte van de inrichting in uitgebouwde toestand _____________m²  
 
Maakt u gebruik van een koelwagen?   □ ja □  nee 
       
lengte  _______m      diepte/breedte  _______m      
 
 
Schrijft u in op een voorkeursstandplaats? Dit is een carnavalsstandplaats die bestemd is voor een exploitant die  

een product in een bepaalde omschreven productgroep verkoopt (art. 28 van de ‘Nadere regels standplaatsen  

gemeente ’s-Hertogenbosch’). 
 
□  Ja   □  Nee  
 
Zo ja:  geef hieronder aan welk product u in de bepaalde omschreven productgroep verkoopt. 
Let op: u mag hieronder maar één vakje aankruisen.  
 
Locatie Markt: 
              □  Vis 

□  Friet 
□  Zoet (zoals bijvoorbeeld oliebollen, suikerspin, snoep of stroopwafels) 
□  Oeteldonkse carnavalsartikelen 

  
Locatie Parade: 
              □  Vis 

□  Friet 
 

Locatie Kerkplein: 
              □  Oeteldonkse carnavalsartikelen 
 
 
Omschrijving producten- dienstenaanbod  
 
 ________________________________________________________________________________________   
 
________________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________________   
 
________________________________________________________________________________________          
 
________________________________________________________________________________________ 
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Elektriciteit en water:  
Het gebruik van een aggregaat is uit milieuoverwegingen niet toegestaan. Voor een 16 ampère aansluiting  
heeft u een eurostekker nodig. De gemeente heeft op de volgende locaties stroomvoorzieningen gerealiseerd. 
Kruis aan wat voor u van toepassing is 
 
□  Parade 

□  32 ampère □  63 ampère □ 125 ampère    
 
□  Kerkstraat 

□  16 ampère □  32 ampère 
 
□  Markt 

□  16 ampère □  32 ampère □ 63 ampère    
 

□  Hooge Steenweg 
□  16 ampère □  32 ampère 
 

Water:    □  ja □  nee    

Waterafvoer   □  ja □  nee   

(Kosten water en stroom op basis van nacalculatie) 
 

 
Ruimte voor opmerkingen __________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________________   
 
________________________________________________________________________________________          
 
________________________________________________________________________________________ 
 
U bent zelf verantwoordelijk voor het aanvragen van lengteontheffingen voor uw voertuigen  
(>10 meter)  Ontheffingen - Gemeente 's-Hertogenbosch en eventuele milieuontheffing Ontheffing milieuzone - 
Gemeente 's-Hertogenbosch. 
   
  
Tijden standplaatsen: 

• Standplaatsen op de Parade mogen worden ingenomen vanaf vrijdag na 14.00 uur. 

• Standplaatsen op de Kerkstraat mogen worden ingenomen op vrijdag na 14.00 uur. U bent verplicht  
deze standplaats op zondag om 02.00 uur vrij te maken i.v.m. de kerkdienst in de Grote Kerk. U mag  
deze standplaats weer innemen op zondag na 12.30 uur.                             

• Standplaatsen op de Markt en Hooge Steenweg mogen worden ingenomen op vrijdag na 16.00 uur.  
U bent verplicht deze standplaats op zaterdag om 02.00 uur vrij maken in verband met de warenmarkt.  
U mag deze standplaats weer innemen op zaterdag na 15.00 uur. 
Let op: u hoeft uw standplaats niet vrij te maken als u in het bezit bent van een warenmarktvergunning 
voor vrijdag en/of zaterdag. In overleg met de marktmeester wordt dan bepaalt waar u een standplaats  
op de warenmarkt kunt innemen. 

• De sluitingstijden voor de standplaatsen zijn als volgt: 
- vrijdag, zaterdag, zondag, maandag: 02.00 uur; 
- dinsdag: 01.30 uur. 

 

https://www.s-hertogenbosch.nl/ondernemer/ontheffingen/
https://www.s-hertogenbosch.nl/ondernemer/milieu-en-afval/ontheffing-milieuzone/
https://www.s-hertogenbosch.nl/ondernemer/milieu-en-afval/ontheffing-milieuzone/
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Belangrijk:  
► Uw inschrijving incl. bijlagen moeten uiterlijk vóór dinsdag 1 november 2022 om 12:00 in een gesloten 
enveloppe bij de gemeente ’s-Hertogenbosch, t.a.v. Rina van Schijndel, zijn ontvangen.  
► De gemeente ’s-Hertogenbosch is niet verantwoordelijk voor de eventuele late postbezorging van uw 
inschrijving. Te laat ingeleverde formulieren worden terzijde gelegd.  
► Een vergunning voor een carnavalsstandplaats wordt in ieder geval geweigerd indien er door een aanvrager  
op meer dan één carnavalsstandplaatslocatie wordt ingeschreven (art. 29, lid 2, sub c van de ‘Nadere regels  
van de gemeente ’s-Hertogenbosch).  
► Het betreft een gesloten veiling. 
► Concurrentie-, plaats bedingen en all-in biedingen kunnen leiden tot uitsluiting van deelneming.  
► Onvolledig ingevulde en niet ondertekende inschrijfformulieren maken de inschrijving ongeldig. Dit is ook  
van toepassing als de gevraagde bijlagen niet zijn toegevoegd.  
 
Het volledig en duidelijk ingevuld aanvraagformulier, incl. bijlagen, in gesloten enveloppe zenden aan:  
► Gemeente ’s-Hertogenbosch, afdeling Stadstoezicht, t.a.v. Rina van Schijndel,  
Postbus 12345, 5200 GZ ’s-Hertogenbosch. 
► U kunt deze ook afgeven bij de receptie van het Stadskantoor, Wolvenhoek 1 te ’s-Hertogenbosch. 
► Vermeld op de enveloppe ‘Carnaval 2023-2024-2025’. 
► Tevens voorzien van de volgende bijlagen: 

• Een kopie van de inschrijving Kamer van Koophandel (niet ouder dan zes maanden);  

• Recente foto’s van het verkoopmiddel waarmee het uiterlijk aanzien van de inrichting kan worden 
beoordeeld. 

 
De ‘Nadere regels standplaatsen gemeente ’s-Hertogenbosch’ zijn bevoegd bij dit inschrijfformulier.  
Ook kunt u de voorwaarden vinden op Standplaats- of warenmarktvergunning - Gemeente 's-Hertogenbosch. 
 
Door ondertekening van dit inschrijfformulier gaat u akkoord met het belasten van de huur en het Btw-tarief 
en stemt u in met het inschrijfformulier Carnaval, de ‘Nadere regels standplaatsen ’s-Hertogenbosch’ en de 
aanvullende bepalingen zoals beschreven in de advertentie met betrekking tot het vergunnen van standplaatsen 
vóór- en tijdens de carnavalsdagen in de gemeente ’s-Hertogenbosch. 
 
 
Datum __________________________2022 

      
Naam _________________________________ 

 
Handtekening 
 

https://www.s-hertogenbosch.nl/ondernemer/vergunningen/standplaats

