
B&W-besluit:

1. Het college stemt in met de voorschriften samplingvergunning.

2. Het besluit heeft geen financiële consequenties.

3. De betrokkenen ontvangen daags na besluitvorming informatie over dit besluit.

4. De commissie Beheer ontvangt het besluit van het college ter informatie.
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Onderwerp
Nadere voorschriften “sampling”

B & W-vergadering van 18 december
2007

Bestuurlijke context
Op 21 februari 2007 heeft het college de wijziging van het beleid inzake “sampling” vastgesteld (nota 
nr. SB/BOR/1116). Vervolgens heeft de Raad op 12 april 2007 besloten de Algemene Plaatselijke
Verordening aan te passen conform deze beleidswijziging met een nieuw artikel 118 (nota nr.
PD/VHT/2007/620).

Het samplingbeleid houdt het volgende in: er geldt een verbod om “op of aan de weg … materiaal voor 
reclamedoeleinden onder het publiek te verspreiden of te doen verspreiden” (artikel 118 APV) Van dit 
verbod kan ontheffing verleend worden door het College. Dit zal gebeuren door middel van het verlenen
van een ‘samplingvergunning’. 

Tijdens het uitwerken is gebleken dat het beleid nadere voorschriften behoeft. Het artikel 118 biedt het
College de mogelijkheid om voorschriften te verbinden aan de ontheffing. In bijlage A ‘Voorschriften 
Samplingvergunning’ zijn deze voorschriften opgenomen.

Commissieparagraaf: waarom wil het college dat de commissie kennisneemt van dit besluit.
De commissie is betrokken geweest bij de wijziging van het samplingbeleid. Deze nadere
voorschriften zijn een uitwerking van dit beleid.



A.

VOORSCHRIFTEN SAMPLINGVERGUNNING

Voor het uitdelen van samples (proefproducten) ter promotie van uw bedrijf in Haarlem
gelden de onderstaande voorschriften:

U dient er zorg voor te dragen dat de door u ingezette uitdeelteams op de hoogte zijn
van deze voorschriften.

Algemeen
Het is niet toegestaan folders, flyers, stickers, en andere soortgelijke reclame-uitingen van

papier, karton, kunststof of andere bedrukte materialen uit te delen.

Het is niet toegestaan verpakte of onverpakte, direct nuttigbare etenswaren (zoals zakjes
chips, rolletjes snoep, colabekertjes, ijsjes etc.) uit te delen.

Medewerkers
Er mogen maximaal 3 medewerkers gedurende maximaal 1 dag handelsreclame aan het

publiek uitdelen.

De medewerkers die de producten uitdelen mogen niet langer stil staan op een plek dan 5
minuten.

Afval
U dient er voor te zorgen dat er geen afval op straat terechtkomt afkomstig van de

promotieactie. Mocht dit onverhoopt toch het geval zijn dan dient u dit afval binnen een
straal van 200 meter rond de uitdeelplek onmiddellijk te verwijderen. Ook eventueel afval
afkomstig van de promotieactie wat ontstaat na afloop van de actie dient door u
verwijderd te worden.

Winkels/horeca
Het is niet toegestaan handelsreclame uit te delen vóór horecabedrijven –inclusief

terrassen.

Het is niet toegestaan handelsreclame uit te delen vóór winkels en standplaatsen die een
zelfde soort product verkopen.

Het publiek
Het is uitsluitend toegestaan het uit te delen product aan te bieden - de producten mogen

niet opgedrongen worden aan het publiek.

Het is niet toegestaan de doorloop voor het publiek te hinderen.

De producten mogen alleen aan volwassenen worden aangeboden.

Geluid
Het is niet toegestaan tijdens de actie muziek of anderszins geluid te produceren of geluid

te versterken.



Markten en evenementen
Het is niet toegestaan om handelsreclame uit te delen op of vlakbij een van de

weekmarkten –bijvoorbeeld de zaterdagmarkt op de Grote Markt –in Haarlem.

Het is niet toegestaan om handelsreclame uit te delen in de nabijheid van evenementen.

Winkelcentra
Indien u in een overdekt winkelcentrum of stationshal wilt uitdelen, heeft u naast een

vergunning voor het uitdelen van samples eveneens toestemming nodig van de eigenaar
van het betreffende winkelcentrum of van de stationshal.

Toezicht
Alle aanwijzingen gegeven door toezichthouders, politie en brandweer dienen direct te

worden opgevolgd.

De hier en in de beschikking genoemde voorschriften hebben geen ontbindende werking t.a.v.
van overige van toepassing zijnde artikelen, opgenomen in de APV of andere wet- en
regelgeving.

De gemeente aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele schade of
letsel ontstaan als gevolg van uw activiteiten.


