Wenst u meer dan alleen een tapinstallatie, voedingsinstallatie, tent of televisietoestel te plaatsen om het evenement op
uw terras feestelijk te ondersteunen? Of komt u niet in aanmerking voor de korte aanvraag, dan dient u hiervoor
een volledige aanvraag in te dienen. Hierbij vraagt u evenemententoelating aan via het evenementenloket. Uw
evenement zal daarbij altijd het open karakter van het horecaterras moeten bewaren en u moet er altijd voor zorgen
dat de openbare orde en veiligheid niet in het gedrang komt. Zorg dat uw aanvraag voldoet aan volgende
voorwaarden:












bezit een terrastoelating voor uw terras.
U blijft binnen de oppervlakte van de vergunde terrastoelating en respecteert de veiligheid en
toegankelijkheid van het openbaar domein.
U kan de inname altijd onmiddellijk verwijderen.
De inname is vrijstaand en verplaatsbaar (niet verankerd).
De inname vormt geen visuele barrière die voetgangers of het verkeer in gevaar brengen.
De inname is vrij toegankelijk.
De inname herbergt geen betoging, studentendoop, reclame of filmopname.
De inname wordt geplaatst voor een evenement en er is een programma aanwezig (tijdsgebonden).
De inname is proportioneel in tijd (maximaal 120 dagen per jaar).
De inname omvat maximum 50% van de oppervlakte van het open terras of is kleiner dan 50 m2. De
inname is niet volledig dicht gebouwd, 1 zijde blijft te allen tijde open.
De inname kan tot 100% van de oppervlakte van het terras omvatten als ze 100% doorzichtig is of als het
om een food truck (voertuig uitgerust met een installatie voor het koken en/of de bereiding en verkoop van
voedsel en dranken) gaat.

Specifieke voorwaarden voor terrassen gelegen op de Winter in Antwerpen site (Suikerrui, Grote Markt,
Maalderijstraat, Handschoenmarkt, Groenplaats)

Tijdens Winter in Antwerpen 2021-2022 zijn de volgende extra voorwaarden van kracht voor de terrassen en
evenemententerrassen op de bovengenoemde site:
Het is niet toegelaten om vanop de terrassen aan voorbijgangers te serveren, enkel aan het eigen cliënteel op het
terras. Opstellingen die bedoeld zijn om dranken of voeding te verkopen aan voorbijgangers zijn dus niet
toegelaten.
Als uw aanvraag een buitentoog of -uitgiftepunt voor het eigen cliënteel omvat, kan
deze enkel goedgekeurd worden onder deze voorwaarden:
•
Het uitgiftepunt wordt maximaal 1.5 meter van de gevel opgesteld.
•
Er wordt vanuit het uitgiftepunt geen jenever of glühwein geserveerd.
Vanuit de zaak kan dit wel, overeenkomstig de drankvergunning.
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