
Voorwaarden verkorte aanvraag evenemententerras 
 
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: 
 
criteria over locatie: 
 

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; 

 
criteria over inhoud: 
 

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; 

 
criteria over procedure: 
 

o EN het evenement wordt minstens 3 weken op voorhand gemeld. 
 
 
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: 

 

o 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. 

o 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. 

 


