
 

 

 

 

AANVRAAGFORMULIER HORECA – UITBREIDING TERRAS 

Ronde van Vlaanderen - 02-04-2023 

 

- De aanvraag dient ten laatste op 26-02-2023 om 17.00 uur ingediend te worden op 

evenementen@oudenaarde.be. 

Opgelet: laattijdige aanvragen kunnen niet tijdig verwerkt worden en er kan in dat geval geen vergunning 

afgeleverd worden! 

-Meer info en de beslissing van het schepencollege (dd. 30-01-2023) met de na te leven voorwaarden wordt 

je, samen met dit formulier, digitaal bezorgd en vind je ook op de website www.derondeinoudenaarde.be. 

- Enkel horecazaken die reeds over een horecavergunning beschikken op het moment van de aanvraag 

kunnen een uitbreidingsaanvraag indienen. 

- Het opbouwen van de infrastructuur kan vanaf woensdag 29-03-2023 om 9.00 uur. Weggebruikers noch 

passanten mogen hierdoor gehinderd worden. Op maandag 03-04-2023 om 13.00 uur dient alles afgebroken te 

zijn en verwijderd van het openbaar domein. 

 

PERSOONLIJKE GEGEVENS AANVRAGER 

Naam en voornaam aanvrager  

 

Adres aanvrager  

 

Gsm nr. aanvrager 

(bereikbaar tijdens evenement!) 

 

 

E-mailadres aanvrager  

 

 

ALGEMENE GEGEVENS HORECAZAAK 

Naam horecazaak  

 

Adres horecazaak  

 

BTW nr. horecazaak  

 

 

mailto:evenementen@oudenaarde.be
http://www.derondeinoudenaarde.be/


 

 

 

1. UITBREIDING TERRAS 

Ik wens een uitbreiding, tot max. de blindegeleidestrook (of 
stoeprand indien bovenstaande niet aanwezig) 

 JA  NEE 

Ik wens een uitbreiding naar naastliggende panden  JA  NEE 

 

Indien een uitbreiding naar aanpalende panden gevraagd wordt kan dit enkel mits akkoord van de eigenaar / huurder: 

-Uitbreiding naar huis nr.  

Voor akkoord, de eigenaar / huurder (aanduiden wat van toepassing is) 
Naam en gsm nummer: 
Handtekening: 

 

-Uitbreiding naar huis nr.  

Voor akkoord, de eigenaar / huurder (aanduiden wat van toepassing is) 
Naam en gsm nummer: 
Handtekening: 

 

2. TENTCONSTRUCTIE BOVEN TERRAS 

De constructie moet verplaatsbaar zijn en aansluiten op de eigen gevel. Ze mag de rijweg niet innemen (tenzij na 
voorafgaandelijk overleg en akkoord van de veiligheidsdiensten) en mag niet bestaan uit meerdere niveaus (enkel 
gelijkvloers). 

Ik wens een tentconstructie boven mijn eigen terraszone  JA  NEE 

Ik wens enkel een overdekking / zeil  JA  NEE 

Mijn constructie voldoet aan brandveiligheidsvoorschriften  

(attest voor te leggen) 

 JA  NEE 

 

3. TIJDELIJKE TAPINSTALLATIE 

Binnen de 3m vanaf de eigen gevel én op min. 1,5m van blindegeleidestrook (stoeprand indien niet van toepassing) 

Ik wens een installatie te plaatsen op vrijdag 31-03-2023  JA  NEE 

Ik wens een installatie te plaatsen op zaterdag 01-04-2023  JA  NEE 

Ik wens een installatie te plaatsen op zondag 02-04-2023  JA  NEE 

 

4. ELEKTRONISCH VERSTERKTE MUZIEK 

Aanvraag voor zaterdag 01.04.2023   JA   NEEN 

Aanvraag voor zondag 02.04.2023*    JA   NEEN 

 

 
Elektronisch versterkte muziek kan enkel mits aanvraag op zaterdag (tot max. 03.00 uur) en/of zondag (tot max. 01.00 uur). 

Zoals steeds dient de installatie door de aanvrager zelf begrensd te worden door een geijkte en verzegelde 

geluidsbegrenzer. De erkende deskundigen kan u bij de Vlaamse Overheid, Departement Leefmilieu, Natuur en Energie, 

vinden via deze link : http://www.lne.be/themas/erkenningen/bestand/erkende_milieudeskundigen_geluid_trillingen.pdf 

*Bijkomende opmerking: omwille van de activiteiten in kader van de Ronde van Vlaanderen op de Markt en de 
omkadering van de VRT tot in de vroege vooravond op zondag 2 april is het niet mogelijk vóór een bepaald uur 
elektronisch versterkte muziek te spelen. De locatie van de horecazaak is bepalend vanaf wanneer dit zal 
toegestaan worden, de stad zal de exacte uren vermelden in de vergunning. 
 

5. VERBOD OP WEGWERP CATERING MATERIAAL 

http://www.lne.be/themas/erkenningen/bestand/erkende_milieudeskundigen_geluid_trillingen.pdf


 

 

 

Sinds 01-01-2021 geldt er een algemeen verbod op het serveren van drank in recipiënten voor éénmalig gebruik 
(wegwerpbekers, petflessen, blikjes, etc…). Glas kan enkel binnen in de horecazaak of op een afgesloten terras. Indien dit 
niet het geval is, dienen drinkbekers uit herbruikbaar materiaal (vb. kunststof) gebruikt te worden. 

Gebruik van glas (gezien afgesloten terras of regulier terras 
zonder uitbreiding) 

 JA  NEE 

Gebruik van herbruikbare bekers*  JA  NEE 

 

*Wie geen glas gebruikt, en dus gebruik zal maken van herbruikbare bekers, zal na 26-02 door de stad gecontacteerd 
worden met meer info over de logistieke organisatie hiervan. Indien gewenst kan de bestelling, zoals dit het geval was voor 
de editie 2022, terug via de stad gebeuren 

 

6. PLAATSEN VAN EEN TV-SCHERM 

De max. afmeting van een te plaatsen scherm op een terras is 1,5 meter (diameter) en dient enkel voor de uitzending van 
de Ronde van Vlaanderen en omkaderingsprogramma. Hierbij zijn de bepalingen van het terrasreglement aangaande geluid 
(max. 70 dB ) van toepassing (het is niet mogelijk een versterker aan te sluiten op de televisie bijvoorbeeld). 

 

Ik wens een scherm te plaatsen op zondag 02-04-2023  JA  NEE 

 

7. NAAM RONDE VAN VLAANDEREN 

De “Ronde van Vlaanderen” is een beschermd merk. Voor gebruik van de naam, logo, etc. dient u de eigenaar, Flanders 
Classics NV, te contacteren. Dit geldt ook voor wie een commerciële activiteit (inkomgelden, VIP-uitnodigingen, etc…) 
organiseert in het kader van de Ronde van Vlaanderen.  
Contact: Flanders Classics NV, Harensesteenweg 228, 1800 Vilvoorde, tel +32 2 303 35 00, info@flandersclassics.be  

 

8. VERPLICHT TOE TE VOEGEN DOCUMENTEN 

Schets/inrichtingsplan met aanduiding van:  

 - Eigen gevel – voetpad – rijweg of parkeerstrook 

 - Afmeting van gevel tot stoeprand 

 - Breedte eigen gevel 

 - Afmeting volledig tijdelijk terras (breedte – diepte) 

 - Inplanting tijdelijke tap en/of schenkinstallatie 

 

 

Oudenaarde,                               (datum invullen) 

Door het indienen van deze aanvraag verklaar ik alle relevante bepalingen uit de beslissing van het schepencollege naar 
waar eerder in dit document verwezen wordt te kennen en te begrijpen. 

 

Handtekening aanvrager: 

 

Datum: 

mailto:info@flandersclassics.be

