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Aanvraag tijdelijk terras 
(aanpassing exploitatievergunning en/of Drank- en horecavergunning) 

 

Met dit formulier vraagt u een wijziging aan voor een tijdelijk terras vanwege de aangepaste 

maatregelen COVID-19. Hiermee verzoekt u om een tijdelijke aanvulling de 

exploitatievergunning en/of drank- en horecavergunning van uw horecabedrijf. 

1. Ondernemingsvorm 

Wat is de ondernemingsvorm? 

О Eenmansbedrijf 

О Vennootschap onder firma 

О Commanditaire vennootschap 

О Besloten vennootschap 

О Naamloze vennootschap 

Kvk- of vestigingsnummer ____________________________________________________  

Handelsnaam  _____________________________________________________________  

Telefoonnummer (mobiel)  ____________________________________________________  

E-mailadres  _______________________________________________________________  

2. Adres 

Wat is het adres van het bedrijf waarvoor u een tijdelijke vergunning aanvraagt? 
 
Straatnaam en nummer  ______________________________________________________  

Postcode _________________________________________________________________  

Plaats  ___________________________________________________________________  

Telefoonnummer  ___________________________________________________________  

E-mailadres _______________________________________________________________  

 

Naam contactpersoon _______________________________________________________  
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3. Omschrijving ruimten 

a. Voor welke ruimten buiten het pand wilt u de vergunning laten gelden? 

 Oppervlakte in vierkante meters 

О Tijdelijk terras aansluitend aan de gevel  ___________________________  

О Tijdelijk terras achter/naast overzijde  ___________________________  

b. Voldoet de vestiging aan de inrichtingseisen van de Drank- en Horecawet? 

О Ja 

О Nee 

c. Voldoet het terras aan de specifiek vastgestelde voorwaarden? 

О Ja 

О Nee 

4. Afmetingen terras 

 Breedte Lengte Oppervlakte in 
vierkante meters 

 

 
Terrasdeel 1 
 

   

 
Terrasdeel 2 
 

   

 

5. Inrichting van het terras 

 Kleur Materiaal Aantal 

Tafels 
   

Stoelen 
   

Terrasschermen 
   

Parasols 
   

Bloembakken 
   

Buitenbar 
   

Overig 
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Let op!  

Voor het plaatsen van een terrasscherm, buitenbar en dergelijke, heeft u naast deze 

vergunning ook een omgevingsvergunning voor bouwen nodig! Een aanvraag kunt u doen 

op de website https://www.omgevingsloket.nl/. 

Bijlagen 

De volgende bijlagen moet u meesturen. 

О   Uittreksel Kamer van Koophandel 
О   Indien mogelijk een tekening van de gewenste situatie 
О  Hetzelfde terras als in 2020 tijdelijke extra is verkregen 

Ondertekening 

Ik verklaar dat dit formulier volledig en naar waarheid is ingevuld. 

Plaats  ___________________________________________________________________  

Datum ____________________________________________________________________  

Handtekening  _____________________________________________________________  

Stuur het ingevulde en ondertekende formulier naar gemeente@vlissingen.nl. 

Voor het behandelen van deze aanvraag worden leges in rekening gebracht conform de 

Legesverordening gemeente Vlissingen. 

https://www.omgevingsloket.nl/
mailto:gemeente@vlissingen.nl

	Aanvraag tijdelijk terras
	1. Ondernemingsvorm
	2. Adres
	3. Omschrijving ruimten
	О Tijdelijk terras aansluitend aan de gevel
	О Tijdelijk terras achter/naast overzijde

	4. Afmetingen terras
	5. Inrichting van het terras
	Bijlagen
	Ondertekening




