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Aanvraag terrasvergunning 

 

Aanvraagformulier voor het opstellen van 

terrassen op het openbaar domein 

1. Gegevens horecazaak 

Naam  

Adres  

Telefoon/ gsm nummer  

Naam uitbater  

E-mail  

 

2. Gegevens aanvrager/ belastingsplichtige 

Naam/ naam vennootschap  

Adres  

Telefoon/ gsm nummer  

Ondernemingsnummer  

 

3. Duur en type terrasvergunning 

Duur 

 Jaarterras: 1 januari t.e.m. 31 december 

 Seizoensterras: 15 maart t.e.m. 15 november 

Type 

 Open/halfopen 

 Gesloten 
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4. Terrasgegevens 

Oppervlakte:   ………….. m² 

Overdekt door een luifel of dakbedekking?1  Ja/ Neen 

 Zo ja, hoeveel bedraagt de vrije hoogte onder de overdekking?2 ……………. m 

Worden er windschermen geplaatst?3  Ja/ Neen 

Worden er parasols geplaatst?4 Ja/ Neen 

 Zo ja, worden deze verankerd?  Ja/ Neen 

UNIFORMITEIT 

Ik wens in te stappen op het principe van de uniformiteit en vóór 31 december 2017 een 

terrasvergunning te bekomen waarbij voldaan is aan de principes van de uniformiteit5  

 Ja/ Neen 

Enkel invullen wat van toepassing is: 

 Terrasschermen hebben de volgende kleur NCS S7000-N 

 Terrasschermen hebben een andere grijstint, namelijk kleurcode: ............... 

o Motivatie: 

 

 Parasols en/of zonneschermen hebben de volgende kleur NCS 1404-Y51R 

 Parasols en/of zonneschermen hebben een andere beigetint, namelijk kleurcode: …………. 

o Motivatie: … 

 

 

                                                           
1 Schrappen wat niet van toepassing is 
2 Opgelet dit moet minimum 2,20m te zijn! 
3 Schrappen wat niet van toepassing is 
4 Schrappen wat niet van toepassing is 
5 Schrappen wat niet van toepassing is 
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5. Dossierstukken6 

Het aanvraagdossier dient steeds aangevuld te worden met de documenten zoals vermeld in het 

van toepassing zijn politiereglement.  Dossiers die niet aan deze vereisten voldoen, zullen als 

onontvankelijk teruggestuurd worden aan de aanvrager. 

1. Kopie identiteitskaart aanvrager 

2. Plattegrond met 

a. Een aanduiding van de gevel van de horecazaak met de breedte van deze gevel 

b. De terrasconstructie met afmetingen van de volledige constructie (buitenmaten) 

c. De breedte van het openbaar domein (met onderscheid tussen voetpad, fietspad, 

parkeerstrook, …) én de aanduiding van eventuele aanwezige infrastructuur 

(verlichtingspaal, vuilnisbak, bloembak, fietsrek…) 

d. De 1,5 m obstakelvrije doorgang 

e. Een aanduiding en beschrijving van eventuele verlichtingselementen, 

verwarmingselementen, bloem-plantenbakken, … op de terrasconstructie. 

3. 3 verschillende kleurenfoto’s van de plaats van de terrasconstructie; deze dienen een 

beeld te geven op de horecazaak in combinatie met het voorliggend openbaar domein. 

4. Indien met terrasschermen wordt gewerkt, dient een plan toegevoegd te worden waarop 

de hoogte, de vorm, het materiaalgebruik, de kleur en eventuele belettering of affichering 

van deze schermen wordt aangegeven. 

5. Indien het een gesloten terras betreft dienen aanzichten van alle gevels en het dak met 

vermelding van afmetingen, kleur, belettering, affichering en materiaalgebruik aan het 

dossier toegevoegd te worden. 

6. Ondertekening 

Ik verklaar dat deze gegevens correct zijn 

Datum: 

Handtekening aanvrager(s): 

 

 

                                                           
6 Zoals vermeld in artikel 23 van het politiereglement betreffende het opstellen van terrassen op het openbaar 
domein goedgekeurd in de gemeenteraad van 23/02/2017 


