Aanvraag

terrasvergunning
Wat is belangrijk om te weten?
• Een openbare inrichting (zoals een hotel, restaurant, pension,
café, cafetaria, lunchroom, ijssalon, snackbar, discotheek,
buurthuis, clubhuis, shishalounge, coffeeshop) mag een terras
plaatsen.
• U kunt geen terras plaatsen als uw openbare inrichting deel
uitmaakt van een winkel.
• Uw terras moet voldoen aan een aantal regels over onder andere
veiligheid en leefbaarheid. In de Algemene regels voor terrassen
vindt u een overzicht van deze regels.
• U heeft niet voor elk terras een vergunning nodig. Voorwaarden
hiervoor zijn te lezen op www.haarlem.nl/terrasvergunning
• Staat het terras op gemeentegrond? Dan moet u precariobelasting
betalen aan de gemeente.
• U vraagt deze vergunning minimaal 8 weken van te voren aan.
• Voor het plaatsen van een parasolput, moet u een vergunning
openbreken openbare weg aanvragen www.haarlem.nl/
openbreken-openbare-weg

Kijk voor meer informatie, kosten en alle voorwaarden op
www.haarlem.nl/drank-en-horecavergunning

1 Gegevens van bedrijf, vereniging of stichting
Naam van bedrijf, de vereniging
of stichting
Handelsnaam
Naam
E-mail
Adres horecazaak
Postcode en plaats
Telefoonnummer
KvK-nr
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U bent:

n  Eigenaar   

			
n  Huurder
			
n  Anders namelijk:

Wordt de terrasvergunning door
een gemachtigde aangevraagd?

n  Ja. Vul hieronder de gegevens in. 		

n  Nee. Ga naar vraag 4.

Naam en voorletters
Functie
Correspondentieadres in Nederland
Bij voorkeur geen postbusnummer
Postcode en plaats
Telefoonnummer
E-mail
2 Periode en locatie
U kunt kiezen uit twee opties. Een terrasvergunning voor het hele jaar of voor een bepaalde periode. Beide
vergunningen zijn doorlopend. Is er geen vergunning meer nodig? Laat het de gemeente weten. Plaatst u het
terras op gemeentegrond? Dan betaalt u ook precariobelasting. Het bedrag is afhankelijk van het aantal vierkante
meters van uw terras. U ontvangt automatisch een aanslag van het gemeentelijk belastingkantoor.
Voor welke periode vraagt u de
terrasvergunning aan:

n  Doorlopende terrasvergunning geldig voor het hele jaar

			
n  Doorlopende terrasvergunning geldig:
van

tot en met

(dd-mm)

Wordt het terras geplaatst op particuliere
grond of gemeentegrond?
n  Particuliere grond
			
n  Gemeentegrond
3 Wat stuurt u mee?
			
n  Tekeningen op schaal van:
– plattegrond waarop aangegeven is waar terrasmeubilair (stoelen,
tafels, parasols, terrasschermen, menuborden, plantenbakken e.d.
geplaatst worden;
– aanzichten van terrasschotten inclusief materiaalgebruik en
kleuren.
			
n  Beschrijving en foto’s in kleur van terrasmeubilair.
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4 Ondertekening
			
n  Ik verklaar dat ik alle gegevens juist, volledig en naar waarheid heb
ingevuld.
Naam aanvrager
Plaats en datum
Handtekening
Naam gemachtigde
Plaats en datum
Handtekening

U moet deze ingevulde aanvraag eerst opslaan op uw computer.
Daarna kunt u deze aanvraag met bijlagen versturen per beveiligde mail.
BEWAAR

PRINT

Mail het ingevulde en ondertekende formulier samen met de
gevraagde documenten naar drankenhoreca@haarlem.nl
Of stuur het per post naar:
Gemeente Haarlem
Afdeling Vergunningen, Toezicht en Handhaving
Postbus 511
2003 PB Haarlem
Heeft u vragen?
Bel naar telefoonnummer 14 023, op werkdagen tussen 8.30 en 16.30
uur. Of stuur een e-mail naar drankenhoreca@haarlem.nl
Privacy
Het bewaren van persoonsgegevens is nodig om de gemeentelijke taken
goed uit te voeren of om aan wettelijke verplichtingen te voldoen.
De gemeente Haarlem bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan
nodig is. De gemeente kan de gegevens delen met de politie en de
handhaver van de gemeente voor handhaving en rampenbestrijding.
U krijgt van ons een ontvangstbevestiging per e-mail of per post. Deze
bevestiging versturen wij binnen vijf dagen na ontvangt.
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