
Mevrouw, Mijnheer,

In toepassing van het gemeentelijk reglement met betrekking tot ambulante activiteiten op de openbare markten
en op het  openbaar domein,  verzoeken wij  u om deze formulier behoorlijk  ingevuld en ondertekend om de
toestemming van het College van Burgemeester en Schepenen te krijgen om een ambulante activiteit mogen
uitoefenen op het  grondgebied van Anderlecht minstens 45 dagen voor het uitoefenen van de ambulante
activiteit.

Benaming van de commerciële activiteit : 

Correcte omschrijving van de plaats (indien nodig) :
                                                                                                                                                                                      

Gewenste standplaats, dagen en uren van de verkoop :
;

Staanplaats MAANDAG DINSDAG WOENSDAG DONDERDAG VRIJDAG ZATERDAG ZONDAG

Verzetsplein
Radplein

Raadsplein
Dapperheidsplein

Zamenhof
Parking CERIA-COOVI

Peterbospark 
Herzieningslaan

Rond het RSCA Stadion Wedstrijddagen

Leurhandel
Andere (te specifieren)

Oppervlakte van de gewenste standplaats   (in lopende meter) :  
                                                                                                                                                                                      

Beschrijving van de producten of diensten die te koop worden aangeboden   :   
                                                                                                                                                                                      

Contactgegevens van het bedrijf 

• Rechtsvorm  ....................................................................................................................................

• Naam  van de uitbater / zaakvoerder ................................................................................................................

• Adres van de uitbater / zaakvoerder .........................................................................................................

• Ondernemings of BTW nr ...............................................................................................................

• mail .................................…………………......................  Telefoon ................................................

Verplichte toegevoegde documenten  :

• een kopie van de identiteitskaart
• de machtiging tot ambulante activiteiten (ambulant kaart)
• de verzekeringspolis burgerlijke aansprakelijkheid en die van hun personeel
• een kopie van het attest van inschrijving van het voertuig  

BIJLAGE   I  

AANVRAAG VAN TOESTEMMING –  VAN AMBULANTE
ACTIVITEIT OP HET GRONDGEBIED VAN DE GEMEENTE

ANDERLECHT



• een foto van de standplaats

Bij verkoop van voedingswaren, 

• een  attest  van  goedkeuring  uitgereikt  door  het  Federaal  Agentschap  voor  de  Veiligheid  van  de
Voedselketen  (F.A.V.V.).  

  Ik  verklaar  kennis  te  hebben  genomen  van  de  inhoud  van  het   gemeentelijk  reglement  met
betrekking  tot  ambulante  activiteiten  op  de  openbare  markten  en  op  het  openbaar  domein  en  het
retributiereglement  met  betrekking  tot  ambulante  activiteiten  op  de  openbare  markten  en  op  het
openbaar domein. 

Oprecht en waar verklaard, de  

Naam en hoedanigheid van de aangever  :
                                                    

Stempel van de firma :                                                                            Handtekening van de aangever :      
   
    

Deze aangifte volledig ingevuld en ondertekend terugzenden naar
het Gemeentebestuur van Anderlecht,
Dienst Economische Ontwikkeling, 

Birminghamstraat, 225 ( 2de verdiep ) 1070 Brussel
   02/436.65.40 -   economie@anderlecht.brussels  

mailto:economie@anderlecht.brussels


BIJLAGE II     : Lijst met standplaatsen van Ambulante Activiteiten toegelaten door het Gemeentebestuur    

PLAATS(EN) DAG(EN) EN UR(EN)  TYPE STANDPLAATS VERKOCHTE PRODUCTEN HOEVEELHEID 
PLAATS(EN)

Verzetsplein Zaterdag Standplaats Voedingswaren / Foodtruck / Planten 4 Food – 2 Non-food

Radsplein Alle dagen van de week Standplaats Voedingswaren  Weglimiet

Raadsplein Van maandag tot vrijdag (max. 
1 dag / ambulant)  

Standplaats Foodtruck – Verbruik ter plaatse 1

Dapperheidsplein Woensdag – 11u tot 19u Wekelijkse markt Voedingswaren  Weglimiet 

Zamenhoflaan Vrijdag – 5u tot 18u Standplaats Voedingswaren  1

Parking CERIA-COOVI Van maandag tot vrijdag  Standplaats Koffie en gebak 1

Peterbospark (parking) Dinsdag Standplaats Voedingswaren  2

Herzieningslaan Te bepalen Wekelijkse markt Korte Keten – Ambachten  10

Rond het RSCA Stadion  ( de
Lindeplein en E. Verséstraat)

Wedstrijddagen Standplaats Foodtruck – Verbruik ter plaatse  14

Leurhandel (Gemeentelijk
grongebied)

Voedingswaren  Leurhandel  Foodtruck – Verbruik ter plaatse 
Voedingswaren 

Ijsverkopers : 10 
voertuigen 
Andere : onbeperkt 


