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1. LOCATIE VAN INSTELLING WAAR HET CONSUMPTIETERRAS ZOU UITGESTALD WORDEN  

Naam van de instelling:   

Handelsadres:       

Sluitingsdag(en):     

 

2. UITBATER OP WIENS NAAM DE VERGUNNING STAAT 

Naam (van de onderneming):   

Ondernemingsnummer:   

Straat en nummer:  

Gemeente:  

Telefoonnummer:  

E-mailadres:  

 

3. DETAILS VAN HET CONSUMPTIETERRAS  

Beschikt u reeds over een 
vergunning voor de plaatsing 
van een consumptieterras? 

Ja ☐ Neen ☐ 

Afmetingen van het reeds 
vergunde consumptieterras:   Lengte:             m  Breedte:  m 

Wenst u een uitbreiding van 
een consumptieterras? Ja ☐ Neen ☐ 

Afmetingen van de gewenste 
uitbreiding van het 
consumptieterras 

Lengte:             m  Breedte:  m 

Wenst u hiervoor een 
parkeerstrook in te nemen? Ja ☐ Neen ☐ 

Overblijvende breedte voor 
voetgangersdoorgang:   m Minimumbreedte van 1m50 te voorzien! 

Heeft de uitbreiding van uw 
consumptieterras impact op 
de huidige verkeerstoestand? 

Ja ☐ Neen ☐ 

Beschrijving:  

AANVRAAG VAN EEN UITBREIDING 
VAN EEN CONSUMPTIETERRAS  

OP HET OPENBAAR DOMEIN VAN DE STAD 
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Wenst u af te wijken van uw 
eigen gevelbreedte bij de 
inname van het openbaar 
domein? 

Ja ☐ Neen ☐ 

Innames die afwijken van uw eigen gevelbreedte kunnen enkel worden toegestaan 
mits schriftelijke goedkeuring van de eigenaar van het nabijgelegen pand en de 
huurder van dit betreffend pand. Gelieve dit reeds toe te voegen aan uw 
aanvraag. 

Wenst u (een deel van) uw 
consumptieterras te plaatsen 
aan de overkant van de 
rijweg? 

Ja ☐ Neen ☐ 

Welke afsluiting wenst u te 
gebruiken bij het afsluiten van 
uw uitgebreid 
consumptieterras? 

    

Indien u nog 
opmerkingen/vragen/noden 
hebt, kunt u dit hier opgeven: 

   

 

4. INPLANTINGSSCHETS (ZIE VOLGENDE PAGINA) 

AAN TE DUIDEN OP DEZE SCHETS:  

1. In te nemen lengte (gevel) x breedte + de strook vrije ruimte voor het voetgangersverkeer (minimum 1m50 
rechte doorgang op voetpaden of andere delen van de openbare weg)  

2. Een zo nauwkeurig en gedetailleerd mogelijk plan met de inplanting van tafels, stoelen en alle andere 
voorziene materialen op het openbaar domein 
Alle relevante afmetingen t.o.v. gevel(s), openbare (rij)weg en eventuele andere afbakeningen aan te duiden in 
schaal 
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5. VERKLARING 

Datum:   Naam en voornaam van aanvrager:   

Handtekening:  
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