
 

 

Het aanvragen van een vergunning occasionele verkoop gebeurt door het 
invulformulier te vervolledigen en terug te bezorgen aan de marktleider van 
de stad Hasselt. 
Onderstaand overlopen we enkele punten die u wat meer uitleg 
verschaffen om de vergunning correct aan te vragen en wat de bepalingen 
zijn bij het verkrijgen ervan. 

Occasionele 
verkoop: 

 
De verkoop mag niet professioneel zijn en maar 
enkele keren plaatsvinden 

Aangeboden 
producten 
 

 Om de diversiteit op de markt te behouden, geen 
concurrentie te bieden met de bestaande 
marktkramers en niet teveel van hetzelfde te laten 
verkopen horen we graag wat u wenst te 
verkopen. Vergunningen vermelden welke 
producten u mag verkopen. Dit mag u zelf niet 
wijzigen 

Voeding:  Bij verkoop en/of productie van voeding dient u de 
federale richtlijnen van het FAVV eveneens te 
volgen met betrekking tot de voedselveiligheid. 

Data verkoop:  Vermeld de gewenste datum of data van verkoop. 
Het is mogelijk dat de verkoop op die datum 
geweigerd wordt (door bv. reeds verschillende 
andere occasionele verkopen). U kan altijd een 
reservedatum opgeven. 

Datum aanvraag:   Het aanvraagformulier moet minstens 2 weken 
voorafgaand aan verkoop in het bezit zijn van de 
marktleider. Zodoende kunnen we de aanvraag 
tijdig bekijken en beoordelen. Bij 
hoogdringendheid kan hiervan afgeweken worden, 
maar dit moet gegronde redenen hebben. Het is 
dan sowieso niet mogelijk vrijstelling standgeld 
aan te vragen.  

Bestemming 
opbrengsten: 

 

Occasionele verkoop is slechts mogelijk onder 
bepaalde voorwaarden zoals wettelijk bepaald. 
Om het doel van de verkoop goed te kunnen 
inschatten hadden we graag de bestemming van 
de opbrengsten geweten. 

Stand:   
 

Afhankelijk van de verkoop bekijken we de grootte 
van de stand. De breedte is bij normale 
occasionele verkoop begrenst op 6m maximaal 
(meestal 3m). In speciale gevallen kan de 
marktleider hier een afwijking op maken. 
U dient zelf in te staan voor de “aankleding” van de 
stand. Indien gewenst en beschikbaar kan u een 
kraampje van de stad bestellen. Vermeld dit bij de 
opmerkingen.  
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Met vragen kan u altijd terecht bij de marktleider via markt@hasselt.be of door te 
bellen naar de markttelefoon op het nummer 0496 58 90 19.  

Standgeld: : Voor occasionele verkoop geldt het huidige 
belastingreglement van de stad Hasselt. Voor een 
stand van maximaal 6m breed bedraagt het 
standgeld €10 per marktdag. Dit dient op de dag 
zelf cash betaald te worden aan de marktleider 
tegen ontvangstbewijs (ticket). 
Goede doelen kunnen een ontheffing standgeld 
aanvragen op het formulier. Wij bezorgen deze 
aanvragen aan het college van burgemeester en 
schepenen dewelke een beslissing nemen. Het is 
mogelijk dat u een vergunning verkoop krijgt, maar 
weigering ontheffing standgeld. U kan dan wel 
verkopen, maar dient standgeld te betalen.  
Stroom is inbegrepen en ter plaatse te nemen van 
de marktkasten. U dient zelf wel voor een 
koppeling naar CE aansluiting te voorzien en de 
nodige verlengkabels. 

Plaatsinname: : Bij het verkrijgen van een vergunning bepaalt de 
marktleider de plaats waar u mag verkopen. 
De verantwoordelijke van de groep of vereniging 
dient op de dag van verkoop tussen 08u00 en 
08u15 centraal op het marktplein aanwezig te zijn 
om de plaats toebedeeld te krijgen. Indien de 
verantwoordelijke niet aanwezig is vervalt de 
vergunning en wordt de plaats om 08u15 
vrijgegeven. 
Meteen na toekenning van de plaats dient deze 
ingenomen te worden. De stand moet dan 
permanent bemand zijn (met actieve verkoop) tot 
minstens 12u30. Om 14u00 moet iedereen ten 
laatste van het marktplein te zijn. 
 


