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TERRASVERGUNNING
U kunt dit formulier digitaal invullen, uitprinten, ondertekenen en mailen of opsturen.

U hebt een terrasvergunning nodig voor een buiten de besloten ruimte liggend deel van een horecabedrijf,
waar zitgelegenheid is en waar tegen vergoeding maaltijden, hapjes en/of dranken worden geserveerd. Het
terrasmeubilair (tafels, stoelen en bloem- en plantenbakken) moet verplaatsbaar zijn en mag niet zwaarder zijn
dan 25 kilo. Terrasschermen zijn toegestaan tot borsthoogte (standaardhoogte 1.50 meter). Vanaf 1 meter
moeten de schermen doorzichtig te zijn. Bij de aanvraag moet u een plattegrond en situatietekening
meesturen, waarop alle meubilair is ingetekend. Ook moeten foto’s van de tafels, stoelen, parasols en
terrasschermen worden meegestuurd.
* verplicht in te vullen

GEGEVENS AANVRAGER
Naam en voornamen *
Burgerservicenummer (BSN)*
Straat en huisnummer *
(geen postbusnummer)
Postcode en woonplaats *
Telefoonnummer *
Mobiel nummer
E-mailadres
GEGEVENS HORECABEDRIJF
Bedrijfsnaam *
Adres horecabedrijf *
Postcode en plaats *

Telefoonnummer *
Nummer Kamer van Koophandel (KvK)
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GEGEVENS TERRAS EN - MEUBILAIR
Afmeting terras*
(situatietekening en plattegrond meesturen)

Lengte

meter

Breedte

meter

Totaal

m²
tafels

Aantal stoelen en tafels en bloem/ plantenbakken *
(foto meesturen)

stoelen
bloem- en/of plantenbakken
Parasols * (foto meesturen)
Afmeting
Minimaal een doorsnee van 3 meter en maximaal 5
x 5 meter.

Aantal:
x

parasols

1

meter

doorsnee

Terrasschermen * (foto meesturen)
Afmeting totale afscheiding

x

meter

Aantal panelen
Afmeting ondoorzichtige gedeelte paneel
Afmeting doorzichtige gedeelte paneel
Verankering

nee
ja (bij verankering moet u vooraf
toestemming van de brandweer hebben)

OPMERKINGEN

KOSTEN
U betaalt voor de aanvraag van een vergunning. Deze kosten worden ook in rekening gebracht als een
aanvraag moet worden geweigerd. Voor de hoogte van leges kunt u de legesverordening raadplegen op onze
website.
Daarnaast wordt precariobelasting in rekening gebracht. Voor de hoogte van de precariokosten kunt u de
verordening precariobelasting raadplegen op onze website. Als er een besluit is genomen over de
vergunningaanvraag sturen wij u een rekening om de legeskosten te betalen.

1

De bekleding moet voldoen aan het criterium "niet gemakkelijk ontvlambaar" en mag bij brand niet veel rook
of giftige gassen ontwikkelen of druipen. De toegepaste materialen voldoen aan klasse 4 voor wat betreft de
bijdrage tot brandvoortplanting overeenkomstig de NEN 6065. Tentdoeken die zijn geïmpregneerd moeten
voorzien zijn van een stempel of een label waarop een waarmerk met de datum van het impregneren c.q. de
geldigheidsduur van het impregneren is aangegeven.
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ONDERTEKENING
Handtekening:*

datum*

(ddmmjjjj)

Door ondertekening verklaart u dat dit formulier volledig en naar waarheid is ingevuld. Bij
geconstateerde onjuistheden kan uw vergunning worden ingetrokken.
U kunt dit ondertekende formulier en de bijlagen mailen naar vergunningen@zevenaar.nl of opsturen naar:
Gemeente Zevenaar
afdeling PublieksDienstverlening, team Vergunningen, Toezicht & handhaving
Antwoordnummer 37
6900 VB Zevenaar
Een postzegel is niet nodig.
Vergeet niet een situatietekening, plattegrond en foto’s van het terrasmeubilair mee te sturen!

