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Markten
Wij blijven onze dienstverlening op afspraak aanbieden. Maar wist je dat je heel wat akten, attesten…
online kan aanvragen? Je vindt dit terug onder de A-Z gids. “O” betekent dat online aanvragen mogelijk
is.
Wekelijkse
markt in Vorst-Centrum
Heb je een afspraak in het gemeentehuis, vergeet je mondmasker niet!
Heb je
eenerafspraak
maar
kan je
onverwachts
niet
komen, geef ons
een seintje:in013
67 01 10.
Wekelijks
strijkt
vrijdags een
sfeervol
buurtmarktje
neertoch
op het
evenementenplein
vooreven
het gemeentehuis
Vorst-Centrum.
Tussen 8.00 u. en 13.30 u. stallen enkele kraampjes hun dagverse producten uit. Je vult je winkelmandje hier met kwalitatieve
voedingswaren
zoals
groenten,
fruit, vlees en kazen. Dat
naar
meer!Laakdal: corona@laakdal.be.
Vragen over
corona?
www.corona-virus.be
of smaakt
specifiek
m.b.t.

Aanvraag voor een standplaats op de wekelijkse markt
Een aanvraag voor een standplaats dient te gebeuren door het aanvraagformulier (/standplaats-markt-aanvraagformulierdocx)te
bezorgen aan de dienst lokale economie, economie@laakdal.be (mailto:economie@laakdal.be). Het standgeld bedraagt 12 euro
voor een éénmalige standplaats en 450 euro voor een jaarabonnement. Het gebruik van de gemeentelijke marktkast is inbegrepen
in het standgeld.

Aanvraag voor een rommelmarkt of gelijkaardig evenement
Als je in Laakdal een rommelmarkt, jaarmarkt, braderij of een ander evenement van die aard wil organiseren, moet je eerst een
aanvraag indienen via het evenementenloket (/evenementenloket).

 Contactinformatie
Lokale economie (/lokale-economie)
Gemeentehuis

Lees

Markt 19
2430 Laakdal
T 013 67 01 10
economie@laakdal.be (mailto:economie@laakdal.be)

Openingsuren
Vandaag open van 09:00 tot 12:00, van 14:00 tot 16:00
Morgen open van 09:00 tot 12:00

Alle informatie (/lokale-economie)



Gerelateerde documenten

gebruik-openbaar-domein-gepubl.-18.12.2019.pdf (101 KB)
(/gebruik-openbaar-domein-gepubl-18122019pdf)



Externe websites

KB betreffende de uitoefening en de organisatie van kermisactiviteiten en ambulante activiteiten in kermisgastronomie (/kb-betreffendede-uitoefening-en-de-organisatie-van-kermisactiviteiten-en-ambulante-activiteiten-in-kermisgastronomie)
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ONTHAAL
Markt 19, 2430 Laakdal
T 013 67 01 10, info@laakdal.be
BE0216.769.066
Privacyverklaring (/privacyverklaring)
●

●

Privacyverklaring voor jongeren (/privacyverklaring-voor-jongeren-16-jaar-)

privacy@laakdal.be (mailto:privacy@laakdal.be)

