
Als u producten wilt verkopen vanaf een standplaats in de gemeente Buren is dit niet  
zonder meer toegestaan. U moet dit van tevoren melden. Dit kunt u doen door dit  
meldingsformulier compleet ingevuld op te sturen naar:  
gemeente Buren, Postbus 23, 4020 BA Maurik.  
 
Na ontvangst, stuurt de gemeente Buren u een bevestiging per post. Hebt u nog 
vragen dan kunt u contact opnemen met de Publieksbalie van de gemeente Buren op 
telefoonnummer 14 0344. 
 
Mogelĳk moet u ook een melding doen in het kader van het Activiteitenbesluit 
(milieuwetgeving). Via de Activiteitenbesluit Internet Module kunt u nagaan of dit voor 
u van toepassing is: https://www.aimonline.nl/ 

 
 

 
 
Meldingsformulier standplaats 

 

Bedrijfsnaam  

T.a.v.  

Adres  

Postcode en plaats  

Telefoonnummer  

Mobiel telefoonnummer  

Te verkopen product(en)  
 

Adres verkooplocatie  
 

Datum / weekdag van verkoop en 
tijdstip 

 
 

 
 
1.  Betreft uw melding een standplaats aan de N320, N834, N835?    ja/nee 
    Zo nee: vraag 2 overslaan. Zo ja: vraag 2 beantwoorden. 
                                              
2. Betreft uw melding een toegestane locatie (zie overzicht op achterzijde)?   ja/nee                                                              
    (bij onduidelijkheid hierover kunt u contact opnemen met de gemeente) 
    Zo nee: een standplaats op de gevraagde locatie is niet toegestaan. 
 
Toegestane locaties voor een standplaats aan de N320, N834 en N835: 
 
Plaats   Kadastrale qemeente   Sectieletter  Perceelnummer 
 
Kerk-Avezaath   Buren     P  00487 
 
Lienden   Lienden    N  00421 

 
 
Verkeersveiligheid  
Een standplaats mag niet de verkeersveiligheid in gevaar brengen. U moet het volgende in acht nemen: 

a. een standplaats moet een veilige bereikbaarheid hebben voor het publiek; 
b. een standplaats mag niet binnen 10 meter van de bocht (bochtstraal) worden ingenomen; 
c. in de directe nabijheid van de standplaats moet voldoende parkeergelegenheid zijn; 
d. een standplaats aan de N320, N834 en de N835 moet op eigen terrein  

 parkeerruimte hebben voor minimaal vier auto’s. 
 
Reclame 
Wilt u reclame(borden) plaatsen met betrekking tot de standplaats?    ja/nee 
U moet er rekening mee houden dat niet alle vormen van reclame worden toegestaan.  
Denkt u hierbij aan de verkeersveiligheid, uitzichtbelemmering en overlast voor anderen. 
 



Verder 
Houdt u er rekening mee dat voor de verkoop van uw product(en) eventueel andere eisen kunnen 
tellen waaraan u moet voldoen. Hierbij valt bijvoorbeeld te denken aan de registratie bij de Kamer van 
Koophandel en Fabrieken en bij het Centraal Registratiekantoor Detailhandel-Ambacht. Dit moet u zelf 
verifiëren. 
 
Deze melding is geen garantie dat aan alle eventueel andere voorwaarden voor de verkoop wordt 
voldaan. 
 
Ondertekening 
Dit meldingsformulier is naar waarheid ingevuld. 
 
 
 
 
Datum               plaats                                              handtekening 
 
 


