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Wil u op uw terras een eenvoudig/kleinschalig evenement organiseren? Wenst u enkel een tapinstallatie, toestel 
om voeding te bereiden, televisie of tent te plaatsen? Dat kan met een korte aanvraag als u voldoet aan alle 
volgende voorwaarden: 

 

o EN er is geen uitbreiding van het bestaand terras; 
o EN er worden geen tenten of beschuttingen geplaatst die de terraszone afschermen 
van het zicht naar het plein of de straat toe; 
o EN het evenement vindt niet plaats op de rijbaan, fietspad, parkeergelegenheid, 
voorkaai en vormt op geen enkele manier een belemmering voor voertuigen en 
hulpdiensten; 

 

o EN het evenement behoort tot de categorie 7 (evenemententerrassen); 
o EN het is vrij toegankelijk voor iedereen; 
o EN er wordt geen elektronisch versterkte of akoestische muziek gespeeld vóór 7.00 
uur ’s ochtends en na 22.00 uur ‘s avonds; 
o EN er wordt geen elektronisch versterkte of akoestische muziek gespeeld luider dan 
85 dB LAeq,1 minuut en 100 dB LCeq,1 minuut, gemeten aan de rand van de zone 
waar het evenement doorgaat; 
o EN er wordt geen gebruik gemaakt van slaginstrumenten; 
o EN er worden maximaal 1 tapinstallatie OF 1 toestel om voeding te bereiden op het 
terras geplaatst; 
o EN het evenement houdt niet uitsluitend het plaatsen van een geluidsversterking 
op het terras in; 
o EN er worden geen dieren gebruikt tijdens het evenement; 
o EN er wordt tijdens het evenement geen open vuur gestookt of vuurwerk 
afgestoken; 

 

o EN het evenement wordt minstens 3 weken op voorhand gemeld

 

o EN het scherm en het geluidsniveau dienen proportioneel te zijn in functie van de grootte van het terras. Er mag 
geen overlast ontstaan voor naburige panden of handelszaken. De toezichtsdiensten (politie, samen leven, 
leefmilieu) zullen toezien op de naleving hiervan en kunnen desgevallend maatregelen opleggen; 
o EN het is niet de bedoeling dat de terrassen uitgebreid worden, de vertoning wordt beperkt tot het bestaande 
vergund terras; 
o EN de uitzending wordt beperkt tot de matchen. De duurtijd van de vertoning start ten vroegste een half uur 
voor de match en duurt tot maximaal een half uur na de match. 
 
 


