
Algemene Plaatselijke Verordening Velsen 2019
Meldingsformulier terras  artikel 2:16 APV

Begripsomschrijving van een terras: 
een buiten de besloten ruimte van de openbare inrichting liggend deel daarvan waar sta- of zitgelegenheid kan worden 
geboden en waar tegen vergoeding dranken kunnen worden geschonken of spijzen voor directe consumptie kunnen 
worden bereid of verstrekt.

Horeca onderneming  

Handelsregister KvK nummer

Met betrekking tot de Drank- en Horecawet en Algemene Plaatselijke Verordening behoort een terras exclusief tot het 
horecabedrijf. De omvang van het terras moet in de vergunning zijn vermeld, hetgeen een actualiseringsverplichting 
inhoudt.

De vergunninghouder:

 Naam

 Geboortedatum en plaats

 Vergunningskenmerk of zaaknummer

Verzoekt hierbij de afgegeven vergunning met kenmerk/zaaknummer                                               te wijzigen met de 
bijschrijving van een terras.

Melding 
De indeling en uitvoering van het terras, meubilair en opstelling, materiaalkeuze

De periode waarin het terras wordt uitgezet, de exploitatie periode

Een plattegrond schaal 1:50 met de afmeting van het terras LxB en oppervlakte
Foto/afbeelding van de situatie

Voorwaarden voor een terras:
o Het terras is gelegen bij een horeca inrichting.
o Er is  rekening gehouden met het karakter en de sfeer van de omgeving.
o Het terras geeft geen gevaar,  hinder, overlast of verstoring van de openbare orde.
o Het  terrasmeubilair is niet hinderlijk voor de  overige gebruikers van de weg.
o Openbaar meubilair zoals fietsenstallingen, bankjes blijven vrij toegankelijk.
o Brandkranen blijven vrij en toegankelijk.
o Er is minimaal 1,5 meter doorgang voor voetgangers en mindervaliden.
o De in en uitgang voor de openbare inrichting blijft vrij toegankelijk.
o Het terras is om 23:00 uur gesloten.

Ik ben bekend met de voorwaarden en verzoekt  het bestuursorgaan om de afgegeven vergunning met 

kenmerk/zaaknummer                                    te actualiseren.  

Datum              Naam

Ondertekening
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