Tarieven marktgelden 2019
Vergunninghouder dagplaats of standwerkersplaats

A.

l.a.1. Het tarief bedraagt voor een dagplaats op een markt, per
standplaats van maximaal 10 m2
l.a.2. Indien de standplaats groter is, wordt voor elke 5 m2 extra, het
tarief als bedoeld in A.l.a.1., verhoogd met
l.b.1. Het tarief bedraagt voor een standwerkersplaats, per dag, per
plaats van maximaal 10 m2
l.b.2. Indien de standwerkersplaats groter is, wordt voor elke 5 m2
extra, het tarief als bedoeld in A.l.b.1., verhoogd met

€ 14,60

€7,30
€ 14,60

€7,30

Incidentele extra ruimte

B.

Het tarief voor incidentele extra ruimte bedraagt per dag, voor
elke 5 m2

€7,30

Vergunninghouder vaste plaats

C.
l.a.

Het tarief bedraagt voor een vaste plaats op een markt per
kalenderjaar, per standplaats van maximaal 10 m2 het aantal
marktdagen in dat jaar maal

l.b.

tarief als bedoeld in D.l.a., verhoogd met het aantal marktdagen
in dat jaar maal
2.

€ 12,40

Indien de vaste plaats groter is, wordt voor elke 5 m2 extra, het

Voor het ter beschikking stellen van de mogelijkheid elektra af te
nemen, geldt, indien het verbruik gemiddeld per dag meer is dan
3 kW, een toeslag (exclusief BTW) per kW van

€6,10

€0,30

maal het aantal marktdagen in dat jaar.
Haarlemse Kerstmarkt

D.

Met een minimum van € 115,00 per plaats bedraagt het tarief op
de Haarlemse Kerstmarkt:
a.
b.

€94,10

voor een plaats voor verkoop van voedsel en/of dranken per
strekkende meter frontbreedte

€ 36,00

[vervallen]

E.
a.
b.

F.

voor een standplaats per kraam

[vervallen]
[vervallen]

Haarlemse Luilakmarkt
Met, voor wat betreft onder F.a. en F.b., een minimum van €
126,00 per plaats bedraagt het tarief op de Haarlemse Luilakmarkt:
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a.
b.

voor een standplaats per kraam

€ 126,70

voor een plaats voor verkoop van voedsel en/of dranken per
strekkende meter frontbreedte

€ 40,10

c.

voor een grondplaats per strekkende meter

€31,70

a

Voor een plaats op de Zaterdagmarkt wordt per ingenomen 10 m2,
of een gedeelte daarvan een bedrag aan reclame en promotiegeld
in rekening gebracht van

Promotiegeld

G.

Behorend bij het raadsbesluit van
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