AANVRAAG TERRASVERGUNNING
De burgemeester van Dordrecht, de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid.
Met dit formulier vraagt u een tijdelijke terrasvergunning aan voor de periode dat de COVID-19 maatregelen
van kracht zijn (tot uiterlijk 1 april 2022).

__________________________________________________________________________________
Gegevens inrichting
Naam inrichting…………………………………………………………………………….……………………..……………..
Vestigingsadres……………………………………………………………………………..…………………………………..
Postcode en woonplaats .…………………………………………………………………………………………….……..…
KvK of vestigingsnummer..……………………………………………………………………………..…………………..….

Gegevens aanvrager
Voornaam/-namen (voluit)…………….………………………………………………………………..…............................
Achternaam……………………………..…………………………………………………………………………………….....
Straatnaam en huisnummer…………..……………………………………………………………………………….…..…..
Postcode en woonplaats……………...…………………………………………………………………….…….……………
Telefoonnummer……………………………………… e-mail adres…………………………….………..…………….…..
Geboortedatum……………………………………….. geboorteplaats……………………....geboorteland....…………..
Burgerservicenummer (BSN)………………………………………………………………………………………………..…

1. Gegevens over het tijdelijk(e) terras
Terras I Lengte……………….….meter

Breedte….….…..………meter

Oppervlakte……………… …….……m2

Als u meerdere terrassen aanvraagt, vult u dat hieronder in:
Terras II Lengte……………….…..meter

Breedte….………..……meter

Oppervlakte………………………...….m2

Terras III Lengte……………….….meter

Breedte….……………..meter

Oppervlakte……………………………m2

2. Komt uw terras voor de gevel van een andere eigenaar/huurder?
0 nee
0 ja (verplicht meesturen toestemmingsformulier)
Welk terras komt voor de gevel van het perceel van een andere eigenaar/huurder (bij meerdere
terrassen)………….....………….

4. Wilt u een gebouw of een bouwsel plaatsen waar u een omgevingsvergunning voor nodig heeft? (denk
aan een parasol, terrasschermen, overkapping etc.)
0 nee
0 ja (let op: u dient een omgevingsvergunning aan te vragen en een melding in het kader van het
activiteitenbesluit milieubeheer te doen)
5. Gegevens object
Lengte…………………………………Breedte….………………………………Hoogte……………………………….......
Soort materiaal….………………………………………………………Aantal zijden die dicht zijn……………………...…
Bevestiging…………………………………………………………………………………………………………………...….

6. Wilt u uw terras gaan verwarmen?
0 nee
0 ja

(let op: dan dient u een melding i.h.k. van het activiteitenbesluit milieubeheer te doen)

0 elektrisch
0 gas

7. Is de ligging van het terras op een binnenterrein?
0 nee
0 ja (let op: dan dient u een melding i.h.k. van het activiteitenbesluit te doen)

Mee te sturen:
0 plattegrond op schaal van het terras (geef duidelijk het onderscheid aan tussen het bestaande en het tijdelijke
terras)
0 foto van de objecten die u wilt plaatsen (overkapping, parasol, terrasscherm o.i.d.)
0 toestemmingsbrief van de pandeigenaar en huurder als uw terras voor de gevel van een derde staat

Ondertekening door de aanvrager(s)

Naam aanvrager:………………………………………handtekening en datum……………………………………………

Naam aanvrager:………………………………………handtekening en datum………………………………………..….

