
Checklist voor inrichting van je terras 

Terrasschermen 
Tijdelijke terrasschermen kun je aanvragen via de terrastoelating. Deze schermen verwijder je in de 

winterperiode (tussen 1 november en 1 maart). 

Wil je permanente terrasschermen plaatsen? Dan vraag je hiervoor een omgevingsvergunning aan 

via het omgevingsloket. Let wel: dit kan tot 3 maanden duren. 

 Een maximale hoogte van 1,6 meter. Het onderste deel mag ondoorzichtig zijn tot een 

hoogte van maximum 1 meter. 

 Het bovenste deel moet veiligheidsglas zijn met een rechte bovenkant, al dan niet afgewerkt 

met een fijn recht profiel in een neutrale kleur. 

 Op elk windscherm mag je bescheiden reclame of een logo van maximum 20 cm hoogte 

aanbrengen op het ondoorzichtig gedeelte. 

 Tussen twee aangrenzende terrassen mag maximaal één terrasscherm of één rij 

terrasschermen staan. De schermen van de aangrenzende terrassen hebben dezelfde 

hoogte. 

 Aan de kant van het voetpad moet minstens één zijde volledig open zijn. 

 Terrasschermen moeten volledig stabiel zijn, zonder gevaar voor de weggebruikers. 

 Ze mogen de zichtbaarheid van de verkeerssituatie niet belemmeren. 

 Geef in de bijlage bij je aanvraag aan hoe je de terrasschermen wilt uitvoeren. We kunnen je 

aanvraag weigeren, als we denken dat dit bijvoorbeeld de verkeersveiligheid in het gevaar 

brengt. 

 

Parasol of vrijstaande luifel 
 Parasols moeten effen kleuren bevatten (geen fluorescerende kleuren en materialen). 

 In open stand mogen ze niet verder reiken dan de toegestane terraszone. 

 De parasols of vrijstaande luifels klap je iedere avond in bij het sluiten van het terras. 

 De parasol mag niet in de grond verankerd worden. 

 Geef in de bijlage bij je aanvraag duidelijk mee hoe je parasol er zal uitzien. 

Als je een luifel aan je gevel wil bevestigen, dien je een aanvraag in bij het omgevingsloket. 

Alle gebruikte materialen (parasols, terrasschermen, meubilair) moeten uit brandwerend materiaal 

bestaan. 

Terrasverwarmers mogen. Plaats ze wel op voldoende afstand van brandbare voorwerpen. 

 

Wat mag niet? 
 Audio(visuele) installaties. 

 Geen vaste overkappingen. 

 Tapinstallaties, braadspitten, barbecuestellen… kortom alle installaties voor het bereiden van 

eten of het schenken van dranken. Beperkte voorzieningen zoals een kastje voor het 

bewaren van eetgerief zijn toegelaten. 

 Rolcontainers voor afval buiten de toegestane ophaalmomenten. 
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 Er wordt geen enkele vorm van vloerbedekking van het terras toegestaan, tenzij 

schepencollege hier toestemming voor geeft. 

 Je mag niet boren of kappen in de bevloering van het openbaar domein. Behalve wanneer dit 

uitdrukkelijk door het schepencollege is toegestaan. 

 

Beslis je om een terras uit te tekenen en aan te vragen? Denk dan zeker hier aan. 
 Vormgeving, materialen en de kleuren van de terrasinrichting moeten passen in de omgeving 

en bij het pand. 

 Aan verkeersborden, vuilnisbakken, openbare verlichting en andere vaste obstakels laat je 

1,5 meter vrij voor onder andere kinderwagens en rolstoelen. 

 Nooit op brailletegels. Denk aan de slechtzienden. 

 Voorzieningen van openbaar nut, zoals brandkranen moeten bereikbaar blijven. 

 Buiten de openingsuren plaats je terrasmeubelen gestapeld binnen een zone van de 

vergunning. 

 Tijdens een (vakantie)sluiting van meer dan 7 dagen of een periode van niet in gebruik van 

meer dan 30 dagen, neem je de meubels weg en stockeer je ze. 

 In de winterperiode (tussen 1 november en 1 maart) stockeer je iedere dag het 

terrasmeubilair binnen. 

 Sluitingsuur: vanaf 00.00 u wordt er geen bediening toegelaten en om 01.00 u is het terras 

leeg en opgeruimd. 

 In de winter is het sluitingsuur iets vroeger. Vanaf 22.00 u geen bediening, om 22.30 u is het 

terras leeg en opgeruimd. 

 

De kleine lettertjes 
 Een terraskaart is het bewijs voor de vergunning. De terraskaart is één jaar geldig en wordt 

stilzwijgend verlengd. Je krijgt (na controle) een nieuwe terraskaart automatisch 

toegestuurd. 

 Bij stopzetting of overname van je horecazaak moet je de plaats herstellen in de 

oorspronkelijke toestand, tenzij de nieuwe uitbater een nieuwe terrasvergunning heeft. 

 In geval van overmacht, wegenwerken, hinder, het overtreden van de reglementering, 

werken in de buurt… kunnen we de terrastoelating intrekken. 

 Jij bent aansprakelijk voor mogelijke schade of persoonlijk letsel aan derden, of schade aan 

het openbaar domein, veroorzaakt door het terrasmeubilair of terrasuitrusting. Jij staat in 

voor het onderhoud en netheid van het terras en het openbaar domein dat door je terras 

wordt ingenomen. Je bent verplicht om afval en materialen die tot overlast zorgen te 

verwijderen op het wegdek of het trottoir alsook in de onmiddellijke omgeving (maximum 2 

m) van het terras. 

 Buiten de vergunde zone mag je geen enkel element of materiaal plaatsen of opstellen 

(behalve één menubord). Je blijft als een goede huisvader verantwoordelijk voor het terras 

en voor de openbare weg die je hiervoor inneemt. 

 Inbreuken tegen dit reglement kunnen we beboeten met een gemeentelijke administratieve 

sanctie (GAS) of met intrekking van je terrastoelating. 

 Voor bepaalde evenementen kunnen we uitzonderingen toestaan.  


