Aanvraag terrasvergunning bij bestaand horecabedrijf
Terras beginnen bij een bestaand horecabedrijf
Daarvoor hebt u toestemming nodig. Ook moet u de
exploitatievergunning laten wijzigen. Dit alles vraagt
u in één keer aan met dit formulier.

Hoe lang is de vergunning geldig?
De toestemming geldt voor [onbepaalde tijd] [x jaar],
en alleen tijdens het terrasseizoen. Het terrasseizoen
loopt van [maand] tot [maand].

Meubilering van het terras
Onze gemeente heeft een terrassenbeleid. Hierin
vindt u onder meer richtlijnen voor de meubilering.
Download hier het terrassenbeleid, of vraag het aan
bij de gemeente.

Een situatietekening meesturen
Vermeld op de tekening:
- de afmetingen van het terras
- de plaats van eventuele afscheidingen
- de plaats van vaste zonwering en verlichting

Veiligheid voor de omgeving
Het terras mag geen gevaar opleveren voor
weggebruikers. Voetgangers en de brandweer
moeten er bijvoorbeeld goed langs kunnen.

Per post opsturen
Stuur het formulier, met de situatietekening, naar:
[naam gemeente] [adres], [postcode] [plaatsnaam]

Wat kost een terrasvergunning?
U betaalt eenmalig € [xx,xx]. Daar komt € [xx,xx] bij
om de exploitatievergunning te wijzigen. Ligt het
terras op gemeentegrond of -water? Dan moet u ook
precariobelasting betalen; een soort huur. Hoeveel
dat is, hangt af van de grootte van het terras.

Gegevens van de horecagelegenheid
Naam onderneming
Straat en huisnummer
Postcode en plaats
Telefoonnummer
Naam bedrijfsleider
E-mailadres
Nummer Kamer v. Koophandel
Nummer horecavergunning
Nummer exploitatievergunning

Digitaal versturen
U kunt de situatietekening digitaal toevoegen,
voordat u het formulier verzendt.
Als u vragen hebt
U kunt ons bereiken op werkdagen van
[00.00] - [00.00] uur en van [00.00] - [00.00] uur.
Ons telefoonnummer is 000 - 1234567,
e-mail naam@gemeente.nl

Het terras
m2

Hoe groot is het terras?
Wie bezit de grond of het water
waarop het terras ligt?

 de gemeente
 particulier
 anders namelijk

..............................................................................................................

De meubilering van het terras
Het terras moet passen in de omgeving. Meer hierover leest u in het Terrassenbeleid.
Materiaal

Kleur

Aantal

Stoelen
Tafels
Parasols
Soort verlichting

Terras-afscheidingen
Als u vaste terrasschotten wilt plaatsen, hebt u een bouwvergunning nodig.
U ontvangt dan automatisch een aanvraagformulier van ons.
Welke afscheidingen
wilt u plaatsen?

Materiaal

Kleur

Hoogte

Breedte

 bloembakken
 losse terrasschotten
 vaste terrasschotten

Zonneschermen of luifels
Vaste zonwering mag de veiligheid op de weg niet verstoren. Wilt u zonweringen aanbrengen?
Dan ontvangt u automatisch een aanvraagformulier voor een bouwvergunning van ons.
Wilt u vaste zonweringen
plaatsen?

 ja

 nee

Ondertekening
Datum

Handtekening eigenaar of bedrijfsleider

Vergeet de bijlage niet!
Stuur met het formulier de volgende kopie mee:
- situatietekening van het terras, met de afmetingen, plaats van eventuele afscheidingen,
vaste zonweringen en verlichting

