AANVRAAGFORMULIER TOT HET PLAATSEN VAN EEN
CONSUMPTIETERRAS / HANDELSUITSTALLING OP HET
OPENBAAR DOMEIN VAN DE STAD

Terug te bezorgen aan :
Technische Dienst
Yv. Serruysstraat 28
8930 Menen

T 056 529 400
F 056 529 370
grondgebiedszaken@menen.be

Verplichtend gesteld in toepassing van het Algemeen Politiereglement van 16 december 2013

Ondergetekende, de heer / mevrouw …………………………………………………… vraagt het College van
Burgemeester en Schepenen:


EERSTE OF NIEUWE AANVRAAG : om gebruik te mogen maken van het openbaar domein, voor het
plaatsen van een consumptieterras of handelsuitstalling, zoals verderop omschreven.
 aankruisen bij eerste aanvraag of bij wijzigingen t.o.v. vorige machtiging: formulier moet volledig ingevuld worden.



AANVRAAG HERNIEUWING: Hernieuwing van de vergunning zoals afgeleverd voor het seizoen 2014.
 punt 1, 2 & 6 vervolledigen.

1) Locatie van instelling waar terras/handelsuitstalling zou uitgestald worden :
- Naam van de instelling : ……………………………………………………………………………….
- Handelsadres : …………………………………………………………………………………………
- Sluitingsdag(en) : ……………………………………………………………………………………….

2) Uitbater op wiens naam de belasting dient aangerekend :
- Naam of firma :

………………………………………………………………………………....

- Ondernemingsnummer: _ _ _

/ _ _ _

/ _ _ _

- Straat en nummer :

…………………………………………………………………………………

- Gemeente :

………………………………………………………………………….………

- Telefoonnummer:

………/………………… E-mail : ………………….. @………………........

3) Op te geven oppervlaktematen


CONSUMPTIETERRASSEN

Op te geven oppervlaktematen:
- afmetingen van in te nemen openbaar domein:
………… m lengte (gevel)

x

………… m breedte

- totale breedte van het voetpad : …………. m (eventuele parkeerstrook niet
mee te rekenen !)
- overblijvende breedte voor voetgangersdoorgang: ………… m ( minimum 1m50 ! )
 Al deze afmetingen aan te duiden op plan (zie punt 5) !



ANDERE HANDELSUITSTALLINGEN die geplaatst worden op het trottoir of een
ander deel van de openbare weg :
- in te nemen oppervlakte : ……… m lengte x ……… m breedte
- totale breedte van het voetpad : ………m
- aard van de handelsuitstalling (vb stoepbord): ……………………………………………
- aantal uitstallingen : ……….

4) Voor terrassen GROTE MARKT BIJ EERSTE AANVRAAG: voorziene materialen:
- Tafels:

kleur:

materiaalkeuze:
- Stoelen:

kleur:

……………………………………

aantal: ………………

………………………………………………………………
………………………………………………………………

materiaalkeuze: ………………………………………………………………
- Parasols:

kleur:

………………………………………………………………

materiaalkeuze: ………………………………………………………………
- Windschermen: kleur:

………………………………………………………………

materiaalkeuze: ..……………………………………………………………..

5) INPLANTINGSSCHETS

 verplicht voor alle terrasaanvragen (behalve bij aanvraag hernieuwing van de vorig jaar verkregen
vergunning).

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 in het openbaar domein met daarop in schaal: alle relevante
afmetingen t.o.v. gevel(s), openbare (rij)weg en eventuele andere afbakeningen.

6. Verklaring
Datum

/

/ 2015

Handtekening :

Naam en voornaam aanvrager:
.………………………………
.………………………………

VOORBEHOUDEN AAN DE GEMEENTELIJKE ADMINISTRATIE

- Advies of opmerkingen Politiediensten :

- Advies of opmerkingen Technische Dienst :

- Behandeld in zitting van het CBS dd. :
BESLUIT :

