
  

  
 

 
 
 
 
 

Aanvraagformulier inrichten coronaterras Lokale economie 
 

     
 

Voor welke locatie vraag u een tijdelijke machtiging aan? 

Naam van de zaak:           

Adres handelszaak:           

     2830 Willebroek      

 

Wie vraagt de machtiging aan? 

Naam van de zaakvoerder:          

Adres zaakvoerder:           

Postcode & gemeente:           

Telefoon & fax:            

E-mail:             

Ondernemingsnummer:           

 

Periode plaatsing terras 

□ Coronaterras (gedurende de federale maatregelen omtrent social distancing voor horeca) 

 

Informatie omtrent social distancing 

 

Maximum aantal tafels en zitplaatsen in uw zaak………………………………………………….. 

Maximum aantal tafels en zitplaatsen op het terras……………………………………………….. 

 

 

Ondertekening 

Naam & voornaam:           

Datum (dd/mm/jjjj) & handtekening:         

 

Bijlagen 

□ Als bijlage een grondplan op schaal waarop de afmetingen en de oppervlakte van het 

coronaterras of andere voorwerpen (verlichtingspalen, elektriciteitskasten, signalisatiepalen,…) 

die deel uitmaken van de begrenzing van het terras duidelijk op vermeld staan 

□ Indien van toepassing een grondplan van het huidige vergunde terras 

□ De totale breedte van het trottoir vermeld en de locatie van eventueel straatmeubilair 

□ Een brandveiligheidsattest indien er verwarmingstoestellen geplaatst worden 

□ kopie van de overeenkomst tussen privé eigenaar en uitbater (verplicht bij inname privé 

domein vb vlaamse waterweg, buren,…) 

 

 

 

                     



Illustraties van de aanvraag met minstens 3 kleurenfoto’s 

Zorg voor 3 gevelfoto’s in kleur zoals op onderstaande tekening beschreven: 

1. Vooraanzicht 

 

 

 

 

 

Kleef hier uw foto 

 

2. Zijaanzicht 

 

 

 

 

 

 



3. Zijaanzicht 

 

 

 

 

Bijkomende voorwaarden opgelegd door het college van burgemeester en schepenen: 

 

Terrasmeubilair 

 De terrasuitrusting moet kwaliteitsvol en eenvormig zijn en een positieve uitstraling leveren aan 

de openbare ruimte. 

 De gebruikte materialen en de kleuren van het terrasmeubilair moeten steeds een eenheid 

vormen en passen in de omgeving en bij het pand. 

 Er wordt bij voorkeur gebruik gemaakt van duurzame materialen. 

Het college van burgemeester en schepenen kan meubilair dat niet aan bovenstaande eisen voldoet, 

weren. 

 

Parasols 

Parasols moeten in vorm, kleur, materiaalkeuze en kwaliteit afgestemd worden op het terrasmeubilair. 

Fluorescerende kleuren en materialen zijn niet toegelaten. De parasols op eenzelfde terras moeten 

allemaal gelijk zijn. 

 

Publiciteit 

Publiciteit parasols wordt slechts toegelaten voor zover het zich beperkt tot reclame die aan de zaak 

gerelateerd is. 

 

Publiciteit op parasols kan maar voor zover de publiciteit op de volant is vermeld. 

 

Publiciteit op terrasmeubilair is niet toegelaten. 


