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Veiligheid

Vergunningen, toezicht en handhaving 

Postbus 78 

2600 ME  Delft 

Internet: www.delft.nl 

Telefoon: 14015 

Aanvraag seizoensontheffing terrasboot 

Met dit formulier vraagt u een ontheffing aan voor het afmeren van een terrasboot bij uw horecapand. 

De ontheffing is geldig voor het hele seizoen. 

Uw gegevens 

Naam aanvrager 

Naam bedrijf 

Burgerservicenummer Nummer KvK 

De ontheffing komt op naam van de natuurlijke personen die in het register van de KvK staan. De 

vermelde adresgegevens gebruikt de gemeente voor verzending en facturering. 

Contactpersoon 

Telefoonnummer 

E-mailadres 

Formaat en locatie 

Locatie horecapand 

Afmeting boot:  Lengte Breedte 

Start- en einddatum 

U bent verplicht om de terrasboot vanaf 1 april tot 1 oktober van elk jaar te exploiteren. Deze periode 

kunt u verlengen met een start vanaf 15 maart en een einde tot maximaal 15 oktober. 

Startdatum Einddatum 

De exploitatietijden van een terrasboot zijn elke dag tussen 9.00 en 23.00 uur. 
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Veiligheid

Vergunningen, toezicht en handhaving 

Postbus 78 

2600 ME  Delft 

Internet: www.delft.nl 

Telefoon: 14015 

Commissie Welstand en Monumenten 

De Commissie Welstand en Monumenten beoordeelt uw aanvraag voor een terrasboot op de 

beeldkwaliteit, de aanwezige bebouwing en de stedenbouwkundige situatie.  Hierbij hanteert de 

commissie onder andere de uitgangspunten uit het Uitvoeringsbeleid Terrasboten over meubilair, 

overige inrichting, doek, reling, reclame-uitingen, aantal en uiterlijk van parasols, reling enz. 

Bijlagen 

Stuur bij uw aanvraag een recente foto van de terrasboot of afbeeldingen van de terrasinrichting mee. 

Ondertekening 

Alleen een natuurlijk persoon die op het uittreksel van de KvK vermeld staat kan de aanvraag 

ondertekenen. De gemeente neemt uitsluitend volledig ingevulde aanvragen (inclusief bijlagen) in 

behandeling. 

Plaats: Handtekening 

Datum: 

Stuur het ingevulde en ondertekende formulier als bijlage mee met het contactformulier dat u vindt op 
www.delft.nl/contact. Of per post naar Gemeente Delft, Veiligheid, Postbus 78, 2600 ME  Delft.
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