
Beste Horecaondernemers, 

 

In de persconferentie met onze Minister-President van afgelopen dinsdag is gemeld dat de 

buitenterrassen weer gedeeltelijk open mogen. Deze opening gaat volgende week op woensdag 28 

april in. Ook wij zijn blij dat u weer gedeeltelijk open mag na de lange periode van sluiting!  

De hoofdregels rond corona kent u allen. In deze e-mail zetten wij voor de volledigheid de regels 

vanuit de Rijksoverheid.  

 

Welke voorwaarden gelden er bij buitenterrassen? 

Tijdens de persconferentie zijn de regels uitgelegd waaronder u uw terras mag openen.  

Deze regels/voorwaarden hebben wij hieronder voor u opgesomd: 

• De buitenterrassen mogen open zijn van 12:00 uur tot maximaal 18:00 uur; 

• Een reservering vooraf is verplicht. Dit mag telefonisch, digitaal of aan de deur; 

• Het terras is in de buitenlucht, waarbij de bovenkant open is of het terras aan 3 kanten open 

is; 

• U mag 2 personen op het terras aan één tafel toelaten. Kinderen tot en met 12 jaar tellen 

niet mee; 

• Komen uw gasten uit hetzelfde huishouden? Dan mogen er meer mensen aan tafel; 

• Buiten op het terras mag er gebruik gemaakt worden van een kuchscherm om zo de afstand 

te beperken tussen tafeltjes; 

• De klanten aan separate tafels moeten onderling 1,5 meter afstand kunnen aanhouden(of er 

moet een kuchscherm aanwezig zijn; 

• Klanten die geen huishouden vormen moeten ook aan hun tafeltje de 1,5 meter kunnen 

aanhouden; 

• Het maximaal aantal gasten op het terras is 50 personen. Dit alleen wanneer de gasten zich 

dan nog aan de richtlijnen kunnen houden; 

• Alleen vaste zitplaatsen. Verplaatsen terrasbezoekers gebeurt niet onnodig; 

• Het is niet toegestaan om met tafels te schuiven; 

• Er is géén zelfbediening toegestaan; 

• Er is géén entertainment op of rond het terras; 

• U mag binnen betalen toestaan. Buiten mag natuurlijk ook(dit heeft de voorkeur); 

• U mag binnen het toilet en de garderobe laten gebruiken; 

• Binnen draagt iedereen een mondkapje. 

 

In de bijlage vindt u nog de poster van de Rijksoverheid hierover. 

 

Terrassen sportkantines nog gesloten. 

Een uitzondering op het opengaan van de buitenterrassen zijn de terrassen van de 

sportaccommodaties en sportkantines. Deze mogen nog niet open omdat er nog geen 

toeschouwers/publiek bij de wedstrijden mogen zijn. Afhalen in de sportkantines blijft wel mogelijk.  

 

Tijdelijke uitbreiding terrassen 

In onze e-mail van 1 april hebben we jullie al op de hoogte gebracht hoe onze gemeente omgaat met 

de tijdelijke uitbreiding van een terras. Degene die vorig jaar toestemming hebben gekregen, hebben 

dat dit jaar weer ontvangen. Voorwaarde hierbij is dat er geen wijzigingen zijn. 

 

Heeft u na ons bericht toch nog vragen? 

Neemt u dan contact met ons op door te e-mailen naar apv@jouwgemeente.nl of te bellen naar 

telefoonnummer 088-7515000. Wij ondersteunen u graag zo veel mogelijk. 

 

Wij wensen u succes met de opening van uw buitenterras. 



 

Met vriendelijke groet,  

Namens burgemeester Segers, 

 


