
Verzoekformulier Terras 
tot het inrichten en exploiteren van een terras 
Artikel 2:28c, Algemene Plaatselijke Verordening (APV) 
 
Voor het inrichten en exploiteren van een terras heeft u een vergunning nodig van de Burgemeester. Ook als het 
terras op particuliere grond staat. 
 
U kunt dit formulier gebruiken voor het aanvragen van een nieuwe terrasvergunning of de uitbreiding van een 
bestaande terrasvergunning. U kunt hieronder aangeven wat u wilt aanvragen: 
 
O Aanvraag nieuwe terrasvergunning 
O Uitbreiding bestaande terrasvergunning 
 
U dient te allen tijde een situatietekening bij te voegen, zonder tekening kunnen wij de aanvraag niet in 
behandeling nemen. Op deze situatietekening is aangegeven: 

• De locatie van het terras 

• De maatvoering van het terras ingetekend op de tekening 

• Bij uitbreidingsverzoek het bestaande terras intekenen en de locatie en maatvoering van de uitbreiding.  
 

1. Gegevens aanvrager/ondernemer 

Naam:        

Adres:       

Postcode en woonplaats:          

Telefoonnummer:       

E-mail adres:       

 

2. Gegevens horecabedrijf 

Naam:       

Adres:       

Postcode en Plaats:       

Telefoonnummer:       

 
 

3. Terrasgegevens nieuwe aanvraag / Terrasgegevens bestaande situatie 

Locatie terras  

Gevelterras       

Maximale grootte van het terras  

Maximale breedte van het terras  

Pleinterras  

Maximale grootte van het terras  

Maximale breedte van het terras  

 



 
 
 
 

4. Aanvraag terrasuitbreiding (alleen invullen bij aanvraag uitbreiding) 

Locatie terras  

Gevelterras  

Maximale grootte van het terras:       

Maximale breedte van het terras:  

Pleinterras  

Maximale grootte van het terras:  

Maximale breedte van het terras:  

 
 

5. Grond 

Staat het terras op:     

- Openbare grond  

- Eigen terrein     Zo ja, 

Wie is de eigenaar van het (eigen) terrein?  

Naam: 

Adres: 

Postcode en Plaats: 

 

6. Opmerkingen 

 
 

 

7. Ondertekening 

Met de ondertekening van dit verzoekformulier verklaart de ondergetekende de aanvraag naar waarheid te hebben 
ingevuld.  
 

Naam aanvrager:       

Handtekening:  Plaats:       

Datum:       

 
Uw verzoek om een terrasvergunning/-uitbreiding wordt gepubliceerd. Eventuele belanghebbenden kunnen 
hiertegen in bezwaar gaan. 
 



U kunt dit formulier retourneren via de mail aan drankenhoreca@bergenopzoom.nl of sturen aan Team 
Veiligheid, Handhaving en Toezicht en Publieksdiensten, t.a.v. Bijzondere Wetten, Postbus 35, 4600 AA Bergen 
op Zoom. 
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