Winkeluitstalling

Onder een winkeluitstalling worden voorwerpen, stoffen en uitstallingsmaterialen verstaan die behoren tot het reguliere assortiment van een winkel. Voor winkeluitstallingen wordt
precariobelasting geheven.
De maximaal toegestane afmeting van een winkeluitstalling bedraagt 2 meter in de breedte en 50 centimeter in lengte.
Voor één winkel mogen maximaal twee winkeluitstallingen worden geplaatst. Hierbij wordt rekening gehouden met de beschikbare trottoirruimte en een minimale doorloopruimte van
1,50 meter voor
voetgangers tussen de winkeluitstalling en de trottoirrand of op het trottoir aanwezige objecten.
De hoogte van de uitstalling mag, inclusief gebruikte hulpmiddelen, maximaal 1,75 meter bedragen.
Etenswaren moeten tenminste 0,50 meter boven het grondoppervlak worden neergezet.
De winkeluitstalling met inbegrip van materialen ten behoeve van de uitstalling mag alleen op de openbare weg worden gezet tijdens de uren waarop de winkel voor het publiek
geopend is en mag zijn.
Een uitstalling mag uitsluitend onmiddellijk tegen de eigen winkelgevel worden geplaatst
De uitstalling heeft een ordelijk aanzien.
Prijsaanduidingen zijn van bescheiden afmetingen.
De uit te stallen goederen hebben bescheiden afmetingen en niet een te zwaar gewicht.
De uitstalling levert geen schade, overlast of gevaar op voor derden, bevat geen scherpe of uitstekende delen waaraan voorbijgangers zich kunnen verwonden en de uitstalling is
windvast opgesteld.
Een winkeluitstalling is niet in de grond verankerd.
De toegang tot naast- en bovenliggende woningen, instellingen en bedrijven wordt te allen tijde vrijgehouden
Een afstand van tenminste 1 meter wordt vrijgehouden tot:
- objecten zoals onder- en bovengrondse brandkranen, afsluiters, elektriciteitsvoorzieningen, brievenbussen, pothuizen, bordessen, bomen en groenvoorzieningen.
Een doorrijdbreedte en hoogte van tenminste 3,50 meter respectievelijk 4,20 meter blijft over voor ambulances en voertuigen
van politie en brandweer.

De voorwaarden van objectvergunningen voor winkeluitstallingen die zijn verleend vóór 1 februari 2008,
blijven tot het einde van
de geldigheidsduur van de vergunning geldig, voor zover de vergunningvoorschriften voor de
ondernemer gunstiger zijn dan deze
algemene regels.
Het is net toegestaan om:
losstaande reclame- en mededelingsborden bij winkels, horecabedrijven en dienstverlenende
instellingen te plaatsen.
vanuit de winkeluitstalling goederen aan het publiek te verkopen.
Wanneer naar het oordeel van het dagelijks bestuur niet aan de gestelde voorwaarden wordt voldaan,
dient de uitstalling op eerste aanzegging door of namens het dagelijks bestuur te worden aangepast of
verwijderd. Daarnaast zorgt de ondernemer ervoor dat de winkeluitstalling onmiddellijk wordt
verwijderd of verplaatst:
- op last van de politie, de brandweer of medewerkers van het stadsdeel,
- als dat nodig is in verband met werkzaamheden in de openbare ruimte, of
- als dat nodig is in verband met werkzaamheden aan of langs de gevel.
De met verwijdering of verplaatsing mogelijk verbonden kosten zijn voor rekening van de ondernemer.

