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Aanvraagformulier 

Terrasvergunning (met uitzondering van strandterras) 
Gegevens aanvrager  

BSN*(alleen bij particuliere aanvraag)   

Naam*   

Straat en huisnummer*   

Postcode en plaats*   

Telefoonnummer   

E-mailadres   

Indien u de aanvraag namens een rechtspersoon doet, graag hieronder de gewenste tenaamstelling voor de beschikking invullen. 

Volledige naam  

KvK nummer   

Gegevens over het terras 

Straat / nummer*     

Eventuele nadere 
omschrijving 

 

Oppervlakte m2 Waarvan op gemeentegrond m2 

Gegevens over de exploitatie 

Op welke manier wordt het 
terras geëxploiteerd?* 

☐ A. Zelfstandig ☐ B. Als onderdeel van de horeca-inrichting 

Indien B, Naam  

Indien B, Straat en 

huisnummer 
 

Indien de eigenaar van de horeca-inrichting een ander is dan bij “Gegevens aanvrager” is ingevuld, dienen de NAW-gegevens van 

de eigenaar te worden ingevuld bij “Gegevens over de eigenaar horeca-inrichting”. 

Velden met een * zijn verplicht 

rhaa02
Afbeelding
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Gegevens over periode 

Wat is de aanvang van het 
exploitatieseizoen?* 

 

Wat is het einde van het 

exploitatieseizoen?* 
 

Op welke dagen wenst u te 
exploiteren?* 

 ☐ Maandag 

 ☐ Donderdag 

 ☐ Zondag 

☐ Dinsdag 

☐ Vrijdag 

 

☐ Woensdag 

☐ Zaterdag 

 

Gegevens over de onderdelen van het terras 

Onderdeel  Aantal Materiaal Kleur Foto’s 

Stoelen ☐ N.v.t.    ☐ 

Tafels ☐ N.v.t.    ☐ 

Parasols ☐ N.v.t.    ☐ 

Bloembakken ☐ N.v.t.    ☐ 

Schermen ☐ N.v.t.    ☐ 

Overig ☐ N.v.t.    ☐ 

Afmetingen parasols Diameter  Hoogte  

Afmetingen schermen Hoogte zijscherm  Hoogte voorscherm  

Gegevens over de eigenaar horeca-inrichting 

Naam*   

Straat en huisnummer*   

Postcode en plaats*   

Telefoonnummer   

E-mailadres   
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Ondertekening 

Ondergetekende heeft de gevraagde gegevens naar 
waarheid ingevuld en verzoekt om verlening van de 

gevraagde terrasvergunning. 

 
Invulinstructie 

Velden met een * zijn verplicht 

 

Toelichting 
Wanneer u het verzoek namens een rechtspersoon (bedrijf, 

organisatie, stichting, vereniging etc.) doet dan moet u er 

rekening mee houden dat u verzocht kan worden aan te 

tonen dat u bevoegd bent de aanvraag te doen. Bij de 

tenaamstelling graag de exacte en volledige naam van de 

rechtspersoon invullen. 

 

Er dient een duidelijke situatietekening te worden bijgevoegd 

waarop de afmetingen en begrenzing van het terras, de 

breedte van het overblijvende trottoir en de kadastrale 
aanduiding van het perceel staan aangegeven. 

 

Wanneer u een verplaatsbaar of verrijdbaar terrasscherm 

wenst te plaatsen dient een afzonderlijke beschrijving (incl. 

afmetingen) te worden overgelegd. Wij wijzen u er verder 

nadrukkelijk op dat terrasschermen en parasols mogelijk 

omgevingsvergunning plichtig zijn. Een omgevingsvergunning 

dient via een afzonderlijke aanvraagprocedure te worden 

aangevraagd via www.omgevingsloket.nl. Voor nadere 
informatie www.odwh.nl  

 

Voor het in behandeling nemen van deze aanvraag worden 

legeskosten in rekening gebracht. 

 

Nadere informatie over de afhandeling van uw aanvraag kunt 

u inwinnen bij het team Vergunning Toezicht en Handhaving; 
(071) 36 60 000, of via het e-mailadres 

vergunningen@noordwijk.nl  

 
Retouradres 

Gemeente Noordwijk 

Postbus 298 

2200 AG  Noordwijk 

gemeente@noordwijk.nl  

 

   
Plaats   

Datum   

Handtekening   
 

http://www.omgevingsloket.nl/
http://www.odwh.nl/
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