
Aanvraagformulier voor het plaatsen en exploiteren van een terras 
(artikelen 2.10 en 2.31 van de Algemene plaatselijke verordening) 

Een terrasvergunning is nodig voor het plaatsen en exploiteren van terrasmeubilair op d eopenbare weg. Terrassen dienen in principe tegen 
de gevel van het horecapand te worden ingericht. Voor trottoirgebruikers dient minimaal 1,50 meter vrij te worden gehouden, rekening 
houdend met de straatinrichting (objecten zoals lichtmasten, verkeersborden, straatmeubilair). Een terras is een lokaliteit in de zin van de 
Drank- en Horecawet als daarop alcoholhoudende drank wordt verstrekt. In dat geval dient het te worden bijgeschreven op de Drank- en 
Horecavergunning. Voor zeer tijdelijke terrassen ten behoeve van het verstrekken van alcoholhoudende drank tijdens een evenement kan 
ontheffing van de Drank- en Horecawet worden verleend. Er mag dan alleen zwak-alcoholhoudende drank worden geschonken. * 

Persoonlijke gegevens aanvrager 
Naam aanvrager    _____________________________________________________________ 

Adres, postcode en woonplaats  _____________________________________________________________ 

Telefoonnummer + 06-nummer  _____________________________________________________________ 

Burgerservicenummer (sofi-nummer) ______________________________________________________________ 

E-mailadres    ______________________________________________________________ 

Zakelijke gegevens aanvrager / Gegevens terras 
Naam horecabedrijf    

Adres horecabedrijf    
Postcode en vestigingsplaats    
Omschrijving locatie terras    

Breedte en diepte terras (in meters)    
Aantal tafels en stoelen    
Terrasschotten aanwezig (in meters) O  ja, met een hoogte van  O nee  

Wat wordt verstrekt op het terras O alcoholvrije dranken  

O alcoholhoudende dranken * 

 O maaltijden  

O kleine snacks  

O anders: 

Betreft het tijdelijke plaatsing  O ja (periode hier 

aangeven) periode: 

 O nee 

Betreft het permanente plaatsing  O  ja (periode hier 

aangeven) periode: 

 O nee  

Tijden terrasexploitatie 

(het is in elk geval niet toegestaan 

terrassen te exploiteren na 23.00 uur) 

maandag:    van…..uur tot……uur 

dinsdag:      van…...uur tot....uur 

woensdag: van…...uur tot….uur 

donderdag: van…...uur tot…..uur 

vrijdag: 

zaterdag: 

zondag:  

van…..uur tot…..uur 

van…..uur tot…..uur 

van…..uur tot…..uur 

Bij deze aanvraag te voegen 
Een situatietekening op schaal met tafels, stoelen, parasols, terrasschotten en het gedeelte dat particuliereigendom is. 

Dagtekening, Handtekening, 

Postadres: afdeling Publiekszaken, postbus 51, 4690 AB Tholen. Bezoekadres: Hof van Tholen 2 te Tholen.

 



 


