
Aanvraagformulier voor het inrichten of 2jdelijke uitbreiding van een terras in het kader 
van de versoepeling van de maatregelen horeca Covid 19 

In het kader van het heropstarten van de horecasector, bent u wellicht van plan om uw huidige terras 8jdelijk te 
vergroten, of om er een te creëren, om de klanten te ontvangen mits de naleving van de maatregelen inzake social 
distancing buiten de horecazaak. 

• Het terras (en de uitbreiding ) moet zich bevinden binnen de gevelaAakening van de zaak , op de stoep en/of 
de parkeerplaats voor de gevel. 

• De inrich8ng van het terras (en de uitbreiding) moet ervoor zorgen dat de social distancing wordt 
gerespecteerd, de veiligheid van klanten en voorbijgangers ten opzichte van het verkeer op de straat 
behouden blijD door het vrij laten van een doorgang van ten minste 1,5 m en evenals enige andere 
maatregel die zou worden beslist door de Na8onale veiligheidsraad voor het heropstarten van de 
Horecazaken. 

De aanvraag moet vergezeld zijn van een plan in de vorm van een schets of foto die de loca8e van het terras en de 
uitbreiding ervan aantoont, met vermelding van de afme8ngen van het terras en de voetgangersdoorgang. 

De aanvrager verbindt zich ertoe : 

- Het meubilair op een veilige manier te plaatsen en binnen de geoorloofde ruimte ; 

- Enkel tafels, stoelen en parasols te plaatsen op de uitbreiding van het terras; 

- Als de uitbreiding aan de kant van de weg ligt, zorg dan, voor zover mogelijk, voor een vegeta8eve scheiding 
die de terrasgebruiker een veilig gevoel geeD en het gebied verfraait (bijv. plantenbakken). 

- Terug gaan naar het oorspronkelijke situa8e na afloop van de 8jdelijke toela8ng. 

Het College zal de aanvragen onderzoeken en een beslissing nemen in func8e van de situa8e ter plaatse en de staat 
van het dossier van de Horecazaak. De aanvragen ingediend vóór 2 juni kunnen vóór 8 juni worden aanvaard, 
vooropgestelde datum van het heropstarten van horecazaken, onder voorbehoud van de beslissing van de Na8onale 
veiligheidsraad. 

Formulier en plan terug te sturen per mail naar commerce@wb1170.brussels : 

Zaaknaam

Naan en voornaam van de zaakvoerder

BTW

Adres ves8ging

GSM nummer

E-MAIL adres

Bijzondere opmerking

mailto:commerce@wb1170.brussels


Indien U moeilijkheden mocht ondervinden om dit formulier in te vullen of over te maken, gelieve dit dan te melden 
op commerce@wb1170.brussels of op nummer  02/674 74 99.

mailto:commerce@wb1170.brussels

