
 

 

Deze terrasvergunning moet jaarlijks, of bij elke wijziging opnieuw aangevraagd worden.  

De vergunning wordt afgeleverd op naam van een bepaalde exploitant voor een bepaalde zaak 

en is niet overdraagbaar. 

 

Terrasaanvraag -  horecazaak 

 Naam horecazaak: ………………………………………………………………………  

 Naam uitbater: …………………………………………………………………………… 

 Straat en nummer/bus : ………………………………………………………………… 

Email-adres : ……………………………………………………………………………. 

 

Ondernemingsnummer:              

 

 

 

Soort terrasaanvraag 

☐ nieuwe en/of eerste aanvraag 

☐ verlenging bestaande terrasvergunning nr. …………………… * 

☐ overname bestaande terrasvergunning nr. ……………….* 

* opgelet: dit betekent dat er ten opzichte van de bestaande vergunning 

geen wijziging is wat betreft de oppervlakte die wordt ingenomen, de 

terraselementen die geplaatst worden en de termijn 
 

Type terrasaanvraag 

☐ Zomerterras – 8 maanden (1 maart tot en met 31 oktober) 

☐ Jaarterras – 12 maanden (1 januari tot en met 31 december) 

 

Terrasvorm 

    ☐ open terras (= losse tafels en stoelen) 

      ☐ afgebakend terras (= afgebakend en niet overdekt) 

          ☐ vast terras (= afgebakend en/of overdekt) 

           * opgelet: u heeft ook een omgevingsvergunning nodig. 

             Dit moet u zelf aanvragen via www.omgevingsloket.be 
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Inname – oppervlakte 

☐ ………… m² oppervlakte (breedte …..m X …….m lengte) 

☐ ………….aantal tafels 

☐ ………… aantal stoelen  

☐ ………… aantal parasols 

Andere terraselementen zoals bv. zonneluifel, bloembakken, terrasafscherming, 

verhoogde vloeren, windschermen, … 

☐ ………………………………………………………………… 

 

Bij aanvraag in te dienen documenten 

1) Kopie van de uitbatingsvergunning horeca of bewijs van aanvraag  

2) Plattegrond tekening van de bestaande toestand met alle nodige afmetingen van de 

ingebruikname van het openbaar domein waarop gewenste terras en alle voorwerpen 

worden geschetst.  

3) Minstens 3 foto’s van inname openbaar domein (eerste foto loodrecht op de gevel, de twee 

andere geven het voetpad of de weg aan, één naar links en één naar rechts) 

4) Opsomming en fotomateriaal of duidelijke  omschrijving van alle gewenste terraselementen 

(stoelen, tafels, parasols, …) 

5)  Betreft het een inname niet voor de eigen gevel, een grondige motivering waarom hiervan 

wordt afgeweken, en, indien het een aanvraag betreft voor een naburig eigendom, de 

schriftelijke toestemming van de eigenaar en desgevallend de huurder(s) van dit eigendom.  

 

Ondertekening 

Datum     Naam (in drukletters) 

…………/………../ 20…..  ………………..……………………………………………………. 

Handtekening** 

     ………………..……………………………………………………. 

 

** Ondergetekende verklaart dat hij het regelement betreffende de terrasbelasting 

(belastingsreglement inname openbaar domein) en  terrasvergunning GR dd. 24 november 2020 

heeft kennisgenomen  

Hoe verder met dit formulier? 

Bezorg het formulier volledig ingevuld en voorzien van de gevraagde bijlagen aan de dienst Economie.  

Uw aanvraag wordt behandeld door de dienst economie met voorafgaand advies van de betrokken stedelijke 

diensten.  

Vervolgens wordt uw aanvraagdossier voorgelegd op het college van burgemeester en schepenen om al dan 

niet een terrasvergunning af te leveren. Deze vergunning is gekoppeld aan een uitbatingsvergunning voor 

horeca, en wordt afgeleverd op naam van een bepaalde exploitant voor een bepaalde zaak en is niet 

overdraagbaar. 

Hebt u nog vragen, bel of mail met de dienst Economie  011 23 93 44 of horeca@hasselt.be 


