
 

 

Tijdelijke uitbreiding terrassen binnenstad  

Met dit formulier vraagt u een vergunning aan bij de gemeente voor het tijdelijk uitbreiden van uw terras 

in de binnenstad. De uitbreiding is om te kunnen voldoen aan de coronamaatregelen (coronaterras). 

 

Uw gegevens 

Naam aanvrager  

Naam bedrijf  

Burgerservicenummer  KvK-nummer  

 

De gemeente zet de vergunning op naam van de natuurlijke personen die in het register van de KvK 

staan. De adresgegevens gebruikt de gemeente voor het verzenden van de vergunning en de factuur. 

 

Contactpersoon  

Telefoonnummer  

E-mailadres  

 

Gegevens terras 

Type terras Breedte (in m) Diepte (in m) Locatie - straat 

 Gevelterras    

 Boomkransterras    

 Eilandterras    

 

Met hoeveel m2 wilt u uw terras uitbreiden?  

  



 

Datum en tijden terras 

Vanaf en tot welke datum wilt u uw (uitgebreide) terras gebruiken? 

Type terras Startdatum Einddatum 

 Gevelterras   

 Boomkransterras   

 Eilandterras   

 

Op welke tijden wilt u uw (uitgebreide) terras gebruiken? 

 Begintijd Eindtijd  Begintijd Eindtijd 

 Maandag    Dinsdag   

 Woensdag    Donderdag   

 Vrijdag    Zaterdag   

 Zondag   

 

Coronaterras in 2020 

Heeft u in 2020 een vergunning voor een coronaterras gekregen? Beantwoord dan de volgende vragen. 

 

Heeft u volledig gebruik gemaakt van de extra oppervlakte die u mocht gebruiken voor uw terras? 

 Ja  

 Nee, ik heb  % van de extra ruimte van het terras gebruikt 

 

Heeft u in 2020 uw coronaterras altijd uitgezet als uw horecazaak open was? 

 Ja 

 Nee, welke periode niet?  

 

  



           

 

Bijlagen 

Stuur bij uw aanvraag de volgende bijlagen mee: 

 

• Situatietekening van het terras ten opzichte van uw pand 

• Had u voor de coronacrisis geen terras? En wilt u nu een coronaterras plaatsen? Stuur dan een 

bewijsstuk mee waaruit blijkt dat u overleg met omwonenden en belanghebbenden heeft gevoerd. 

Dit kan een verslag zijn waarop de deelnemers staan en de inhoud van het gesprek. 

• Had u voor de coronacrisis wel een regulier terras? En wilt u dit terras door de coronamaatregelen 

uitbreiden? Stuur een bewijsstuk mee waaruit blijkt dat u omwonenden en belanghebbenden heeft 

geïnformeerd dat u uw terras wilt uitbreiden. Bijvoorbeeld een huis-aan-huis-brief. 

 

Ondertekening 

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

Plaats  Handtekening 
 

Datum   

 

Stuur het ingevulde formulier en de bijlagen mee met het contactformulier op www.delft.nl/contact. Of 

per post naar Gemeente Delft, KCCO Team 2, Postbus 78, 2600 ME Delft. 
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