Aanvraagformulier
uitbreiding terras

Dit formulier is bedoeld voor de horeca ondernemers die gebruik willen maken van de mogelijkheid om een
tijdelijk terras te plaatsen of tijdelijk hun huidige terras uit willen breiden.
Aan deze aanvraag zijn geen kosten verbonden. Om eventuele toekenning van een terrasuitbreiding te
verkrijgen, moet de aanvraag aan een aantal regels voldoen:
∞ Er is altijd een vrije loopzone waarbinnen 1,5 meter afstand gehouden kan worden door personeel of voorbijgangers van het terras,
tot de gasten aan de tafels;
∞ Er is zicht op het terras vanuit de horecagelegenheid;
∞ Bij gebruik het terras van de buren, zorgt u voor afstemming met de buren (schriftelijke toestemming bijvoegen bij de aanvraag);
∞ Wanneer een naastgelegen horecagelegenheid ook een terras exploiteert, zorg dan voor onderlinge afstemming;
∞ Er is afstemming en akkoord tussen alle ondernemers bij gezamenlijke pleinen en straten;
∞ Er vinden geen andere activiteiten plaats op het in te nemen gebied, zoals herinrichtingen of detailhandel;
∞ Er is 1,5 meter afstand tussen de tafels en stoelen of meer dan 3 meter als de medewerker die serveert tussen de tafels door moet.
Gegevens aanvrager
Naam onderneming :
Naam aanvrager

:

Voornaam

:

Straat / nummer

:

Postcode / plaats

:

Telefoonnummer

:

E-mailadres

:

Locatie
Geef in een bijlage duidelijk aan hoe en waar u uw terras wil plaatsen. Inclusief tafels en stoelen en afmetingen (in bezette situatie).
Het is niet toegestaan om overkappingen of verankerde parasols en/of terrasafscheidingen te plaatsen.
Bij te voegen stukken
∞ Situatietekening inclusief afmetingen.
∞ Schriftelijke toestemming pandeigenaar wanneer het terras voor een ander pand staat.
∞ Wanneer het om een gezamenlijk plein of een gezamenlijke straat gaat: de toestemming van alle aangrenzende ondernemers.
Overige zaken
∞ Sla dit formulier ingevuld op en mail het naar vergunningen@denhelder.nl
∞ De aanvulling op de exploitatievergunning met terras is van tijdelijke aard. Per e-mail zal er zo snel als mogelijk gereageerd
worden op de aanvraag. Vul daarom uw e-mail adres goed in.
∞ Vervolgens ontvangt u binnen maximaal 2 weken de schriftelijke beslissing voor de aanvulling op de exploitatievergunning.
∞ Zie de websites van de Rijksoverheid en KHN voor de algemene richtlijnen.

Uitsluitend volledig ingevulde formulieren worden in behandeling genomen.

