
Tarieventabel behorende bij de 'Verordening precariobelasting 2016' 
 

1 Algemeen tarief evenementen  
1.1 Het tarief bedraagt ter zake van voorwerpen waarvoor onder de 

volgende nummers niet in een bijzonder tarief is voorzien 
 

1.1.1 per m² per dag  €   0,79  
1.1.2 per m² per week  €   1,58  
1.1.3 per m² per maand  €   6,31  
1.1.4 per m² per kwartaal  € 18,94  
1.1.5 per m² per jaar  € 75,70  
   
2 Bouwmaterialen  
2.1 Bouwmaterialen, grond, keten, loodsen, bouwwerktuigen, stutten, 

palen, stellingen en al wat verder bij bouwwerken nodig is 
 

 per week per m²  €   1,58  
   
3 Voertuigen en containers  
3.1 Opleggers, aanhangwagens, containers-opleggers, handwagens 

e.d. 
 

 per week per m²  €   1,58  
   
4 Terrassen  
4.1 banken, tafeltjes, stoelen, tochtschermen e.d. per m² per jaar  
 Voor de eerste 30m²  
4.1.1 in het gebied Maarssen-Dorp  € 27,89  
4.1.2 in het gebied Maarssenbroek  € 22,63  
4.1.3 in het gebied Op Buuren en de plaatsen Tienhoven en  

Oud-Zuilen 
  
 € 17,37  

 voor iedere extra m² boven de 30m² in Maarssen, Tienhoven  
en Oud-Zuilen 

  
 € 11,05  

4.2 banken, tafeltjes, stoelen, tochtschermen e.d. per m² per jaar  
 Voor alle overige gebieden niet genoemd onder 4.1 t/m 4.1.3.  € 25,79  
   
5 Standplaatsen  
 Het tarief bedraagt ter zake   
5.1 standplaatsen op openbare gemeentegrond voor verkoop van 

waren, andere dan op markten gedurende de aangewezen 
marktdagen,  

 

 per dag per m²  €   1,11  
5.2 standplaatsen op openbare gemeentegrond voor verkoop van 

waren,  
 

 incidenteel, per dag  € 37,58  
5.3 Standplaatsen van maximaal 10m² per standplaats, die deel 

uitmaken van een evenement zoals bedoeld in artikel 2:25 van de 
Algemene Plaatselijke Verordening per standplaats per dag: 

 

5.3.1 de eerste 50 kramen per kraam   €   2,08  
5.3.2 iedere volgende kraam  €   1,04  
 
 
Behorende bij het raadsbesluit van 16 december 2015 
 
De griffier van de gemeente Stichtse Vecht, 
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