
Aanvraagformulier terrasvergunning 
Stadsbestuur Hoogstraten Pagina 1 
 

 

 

 

 

 

AANVRAAG VOOR HET PLAATSEN VAN EEN 

WINTER / ZOMERTERRAS 

 

HANDELSZAAK: 

Naam van de zaak:  ……………………………………………………………. 

 

Adres van de zaak: ……………………………………………………………. 

   ……………………………………………………………. 

   ……………………………………………………………. 

 

Overname :  0 JA   0 NEEN 

 

AANVRAGER: 

Naam + voornaam: ……………………………………………………………. 

Zaakvoerder:  ……………………………………………………………. 

Adres maatschappelijke zetel : ………………………………………………… 

   ……………………………………………………………. 

Telefoonnummer: ……………………………………………………………. 

GSM:    ……………………………………………………………. 

E-mailadres:  ……………………………………………………………. 

 

Aanvraag voor: 

Plaatsing van een zomerterras   0 JA   0 NEEN 

(= van 01/03 tot 31/10) 

 

Plaatsing van een winterterras  0 JA   0 NEEN 

(01/01 tot 28-29/02 en 01/11 tot 31/12)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Meer info via website www.hoogstraten.be –Tel.nr. 03/340 19 24 

openbare.werken@hoogstraten.be 

 

 

mailto:openbare.werken@hoogstraten.be
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KENMERKEN / OMSCHRIJVING TERRAS: 

 

A. Gevelterras 

Zomerseizoen (01/03 -> 31/10)  0 JA   0 NEEN 

Afmeting terras:     Breedte: ……….m 

      Diepte (max. = 6 meter): ……….m 

       Aantal m²: ……….m² 

 

Winterseizoen: (1/11 -> 28-29/02)  0 JA   0 NEEN 

Afmeting terras:     Breedte: ……….m 

       Diepte (max. = 4 meter): ……….m 

       Aantal m²: ……….m² 

 

B. Eilandterras    0 JA   0 NEEN 

(enkel als zomerterras toegelaten) 

Afmeting terras:     Breedte: ……….m 

       Diepte: ……….m 

       Aantal m²: ……….m² 

 

Windschermen: Aantal windschermen: ……….stuks 

(afbeelding + plaatsingsschets windschermen toevoegen) 

Materiaalsoort windscherm: ……………………………………………………… 

Kleur windscherm: ………………………………………………………………… 

Afmeting windscherm: …………………………………………………………… 

 

Plantenbakken: Zullen er plantenbakken geplaatst worden in uw terraszone? 

    0 JA  0 NEEN 

(afbeelding + plaatsingsschets plantenbakken toevoegen) 

Materiaalsoort plantenbak: ………………………………………………………… 

Kleur plantenbak: …………………………………………………………………… 

Max. hoogte plantenbak mét plant = 80cm 

 

Vloer: Zal er een verhoogde vloer geplaatst worden in uw terraszone? 

   0 JA  0 NEEN 

(afbeelding + plaatsingsschets vloer toevoegen) 

Plaatsing van een vloer is enkel toegelaten bij zomerterrassen! 

Hoogte vloer: ………………………………………………………………………… 

Materiaalsoort vloer: ………………………………………………………………… 

Kleur vloer: …………………………………………………………………………… 
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Zonneluifel: Is er een zonneluifel aanwezig aan uw handelszaak? 

    0 JA  0 NEEN 

Afmetingen: ……………………………… Hoogte: ……………………………… 

(afbeelding +9 plaatsingsschets zonneluifel toevoegen + attest waaruit blijkt dat het materiaal 

van de zonneluifel voldoet aan klasse “M1 – niet ontvlambaar”) 

Materiaalsoort zonneluifel: ………………………………………………………… 

Kleur zonneluifel: …………………………………………………………………… 

Tekst – logo ’s op voorflap: ………………………………………………………… 

 

Parasols: Zullen er parasols geplaatst worden binnen uw terraszone? 

    0 JA  0 NEEN 

Afmetingen: ……………………………… Hoogte: ……………………………… 

(afbeelding + plaatsingsschets parasols toevoegen + attest waaruit blijkt dat het materiaal 

van de parasols voldoet aan klasse “M1 – niet ontvlambaar”) 

Aantal stuks: ………. stuks 

Materiaalsoort parasols: …………………………………………………………… 

Kleur parasols: ……………………………………………………………………… 

Reclame (max 20%) op parasols:  0 JA  0 NEEN 

 

Op een terras moeten alle parasols, luifel en windschermen dezelfde kleur hebben. 

 

Meubilair: Aantal stoelen: ……….stuks 

(afbeelding stoel toevoegen) 

Aantal tafels: ……….stuks 

(afbeelding tafel toevoegen) 

 

Verwarming: Aantal: ………stuks 

Type: ……………………………………………………………………….. 

(afbeelding + technische fiche verwarming toevoegen) 

 

Verlichting: Aantal: ……….stuks 

Type: ………………………………………………………………………… 

(afbeelding verlichtingsarmaturen toevoegen) 

 

PLAATSBESCHRIJVING VAN DE OMGEVING: (= tot 2 meter rond de gevraagde 

terrasoppervlakte, beschrijf zeker eventuele bestaande beschadiging van het openbaar 

domein) 

Opsomming aanwezig straatmeubilair in directe omgeving van terras (vb. vuilbak, 

lantaarnpaal, brandkraan, boom) en eventuele toegangsdeuren van aangrenzende percelen:  

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

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

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

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

Teken deze elementen ook in op het inplantingsplan bij uw aanvraag. 
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DIT AANVRAAGFORMULIER MOET VERGEZELD ZIJN VAN: 

- Gedetailleerd inplantingsplan waarop alle te plaatsen elementen zijn ingetekend. Het 

inplantingsplan is op schaal 1/50 en vermeldt de afmetingen van het terras, het 

gebouw en de openbare weg en eventuele vaste elementen op het openbaar domein 

in een zone van minstens 2 meter rond het gevraagde terras. 

- Afbeeldingen en/of foto ’s of foldermateriaal van de te plaatsen elementen op het 

terras. (stoelen, tafels, windschermen, verwarmingselementen, parasols, zonneluifels, 

verlichtingstoestellen e.d.) 

- Minstens één relevante foto van de in gebruik te nemen oppervlakte en de 

aangrenzende panden. 

- Plaatsbeschrijving van het openbaar domein. Indien deze beschrijving ontbreekt, 

wordt het openbaar domein in goede staat geacht. 

 

 

Als één van de bovenvermelde documenten ontbreekt, kan uw dossier niet behandeld 

worden! 

 

 

Ik verklaar hierbij de reglementen van het gemeenteraadsbesluit van 30 mei 2011 houdende 

de goedkeuring van een nieuw gemeentelijk terrassenreglement en de Vlaamse 

stedenbouwkundige verordening aangaande toegankelijkheid na te leven. 

 

 

Datum opmaak: ……………………………………………………………………………………… 

 

 

Naam + handtekening: 

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

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

 

 

 

BIJ IEDERE VERANDERING VAN UITBATER EN BIJ ELKE WIJZIGING AAN EEN 

REEDS VERGUND TERRAS MOET OPNIEUW EEN VOLLEDIGE TERRASVERGUNNING 

AANGEVRAAGD WORDEN. 

 

 

 

 

 

 

 

Meer info via website www.hoogstraten.be –Tel.nr. 03/340 19 24 

openbare.werken@hoogstraten.be 

 

mailto:openbare.werken@hoogstraten.be

