
Aanvraag toestemming tijdelijke 
uitbreiding terras  

VOORWAARDEN 

1 Alleen commerciële horecabedrijven die nu al een vergunning hebben voor een terras 
mogen hun terras uitbreiden. 

2 Het terras dat u wilt uitbreiden moet bij voorkeur aansluiten op het huidige terras. Het 
moet in elk geval liggen in de onmiddellijke omgeving van het horecabedrijf. 

3 U mag het terras alleen in aantal vierkante meters uitbreiden. 
U mag een terras alleen in capaciteit uitbreiden als u laat zien dat het woon- en 
leefklimaat niet extra onder druk komt te staan.  

4 De uitbreiding van het terras mag niet de toegang en/of het zicht op andere bedrijven of 
woningen wegnemen. Behalve als de eigenaar hier toestemming voor heeft gegeven en 
u de toestemming meestuurt.

5 Houd 1,5 meter afstand tussen: 
a. Stoelen op het terras;
b. Stoelen van het tijdelijke terras en de stoelen op het bestaande terras waarvoor u

een vergunning heeft;
c. Stoelen en de route waar de voetgangers lopen;

Voetgangers moeten veilig en ontspannen op minimaal 1,5 meter afstand langs het
terras kunnen lopen. Daarbij geldt een minimale doorloopruimte van 3 meter zodat
voetgangers elkaar ook op 1,5 afstand kunnen passeren. Is eenrichtingsverkeer voor
voetgangers ter plaatse mogelijk, dan kan de minimale doorloopruimte teruggebracht
worden naar 1,5 meter.

c. Terrassen van andere horecaondernemers.

6 Zorg voor een vrije ruimte met een straal van 2 meter bij elke (nood)uitgang. Zet er geen 
tafels, stoelen of andere voorwerpen. 

7 Houd alle ingangen, doorgangen, (nood)uitgangen, gangpaden, trappen en vluchtwegen 
altijd vrij over de volle breedte.  

8 Houd de weg vrij voor ambulances en andere hulpverleners. Zorg voor vrije ruimte van 
minstens 4,50 meter breed. 

9 Zorg dat de verkeersveiligheid gewaarborgd blijft. 
10 Houd brandkranen of droge blusleidingen bereikbaar. 
11 Voorkom brandgevaar en gevaarlijke situaties bij brand. 

12 Op het tijdelijke terras mag u maximaal één een uitgiftepunt, tappunt of bar plaatsen. 
Hiermee mag u alleen drank verstrekken aan bezoekers die op het terras zitten. U mag 
geen drank verstrekken aan voorbijgangers (mensen die niet op het terras zitten). Teken 
het uitgiftepunt in op de plattegrond/tekening van uw terras die u later met deze 
aanvraag meestuurt. 

13 Het terras moet aan de bovenkant volledig open zijn of het moet aan drie zijdes volledig 
open zijn. Dit betekent onder andere dat u wel een parasol/overkapping mag plaatsen, 
maar geen tent. 
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14 U mag parasols of overkappingen plaatsen op het terras als u deze aan het einde van de 
werkdag inklapt of verwijderd U heeft dan geen vergunning nodig. 
Wilt u een parasol/overkapping plaatsen voor langer dan 31 dagen per kalenderjaar? 
Dan vraagt u hiervoor een omgevingsvergunning aan via www.omgevingsloket.nl 

15 U mag niets vastmaken aan voorwerpen van de gemeente. U mag bijvoorbeeld geen 
parasols of overkappingen vast maken in de grond. 

16 Als ondernemer bent u primair verantwoordelijk voor de naleving van de 1,5 meter en de 
overige voorwaarden. Ook op de controle daarop. 
Zo moet u er ook voor zorgen dat er geen groepjes wachtende of vertrekkende gasten 
op of buiten het terras ontstaan. 

17 Los van deze voorwaarden moet u altijd voldoen aan de Noodverordening COVID-19 
Veiligheidsregio Gelderland-Zuid.  

Ik houd me aan deze voorwaarden? 
☐ ja
☐ nee

UW GEGEVENS 
Geslacht ☐ Man

☐ Vrouw

Voorletters 
Achternaam 
Emailadres 

Telefoonnummer 

BEDRIJFSGEGEVENS 

Naam bedrijf 

Adres 

Postcode en plaats 

KvK-nummer 

CONTACTGEGEVENS 

Kunnen wij met u contact opnemen over de uitbreiding van uw bestaand terras? 
☐ ja
☐ nee, met iemand anders:

Mobiel telefoonnummer 
Bent u het aanspreekpunt als er ter plaatse vragen zijn over het terras vanuit bijvoorbeeld 
handhaving? 

☐ ja

http://www.omgevingsloket.nl/
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☐ nee, met iemand anders:

Mobiel telefoonnummer 

UW TERRAS 

Adres van het terras 

Hoe groot is uw bestaande terras? 
Geef de lengte x breedte in meters aan en het totale oppervlak in m2

Hoe groot wordt uw nieuwe terras? 
Geef de lengte x breedte in meters aan en het totale oppervlak in m2 

Omschrijf uw 1,5 meter plan van/met uw terras 
Beschrijf het plan zo precies mogelijk

Welke maatregelen neemt u om aan de RIVM 
richtlijnen te voldoen? 

UITBREIDING TERRAS AANVRAGEN 

Wanneer wilt u uw terras uitbreiden? 
Dit is mogelijk tussen 1 november 2020 en 1 mei 2021

Van  tot 

Komt de uitbreiding van het terras ook voor een 
naastgelegen gebouw? 

☐ ja
☐ nee, ga verder naar Bijlagen

Op welk adres komt de uitbreiding van het terras ook? 
Naam eigenaar/huurder van het gebouw 
Mobiel telefoonnummer 

E-mailadres

BIJLAGEN 

Voeg een tekening of een plattegrond toe (schaal 1:500 of 1:1000) met daarop ingetekend: 
a. het bestaande terras
b. het nieuwe terras inclusief inventaris ter plaatse zoals tafels en stoelen en eventuele

buitenbar en parasol/overkapping die u aan het eind van de werkdag inklapt/verwijderd
c. de huidige bebouwing/het horecabedrijf
d. de looproute/eenrichtingsverkeer op het terras indien nodig
Voeg een schriftelijke toestemming van de eigenaar/huurder toe als het terras ook voor een 
zijn/haar naastgelegen gebouw komt  
Wilt u een parasol/overkapping plaatsen voor langer dan 31 dagen per kalenderjaar? Dan 
vraagt u hiervoor een omgevingsvergunning aan via www.omgevingsloket.nl 

VERZENDING EN VERVOLG

Datum waarop u dit formulier heeft ingevuld en 
verzonden 
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Dit formulier én alle bijlagen graag mailen naar gemeente@bergendal.nl 
Bij het ontbreken van één of meer van deze bijlagen wordt de aanvraag niet in behandeling 
genomen. 

Hoe verder? 
De gemeente komt niet vooraf controleren of uw terras aan de gestelde voorwaarden voldoet. 
Als de door u omschreven situatie voldoet aan de voorwaarden, krijgt u van ons een 
schriftelijke toestemming.  
Deze toestemming kan veranderen en niet langer wenselijk zijn als gedurende de periode 1 
november 2020 tot 1 oktober 2021 de situatie veranderd. Denk bijvoorbeeld aan de 
bijstelling van landelijke regelgeving. Dit betekent dat we de toestemming per direct kunnen 
intrekken of wijzigen. 

Wat gebeurt er met uw gegevens? 
Voor sommige producten of diensten heeft de gemeente persoonlijke gegevens van u nodig. 
De gemeente gaat hier zorgvuldig mee om. Gegevens die we van u ontvangen gebruiken we 
alleen voor het doel waarvoor u ze heeft gegeven. Meer informatie kunt u vinden op 
www.bergendal.nl/privacy, of door te bellen naar 14024. 
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