
Terrasuitbreiding - compensatie 

1. Doelstelling 

Het doel van dit document is een premie toe te kennen om de kosten te dekken die inherent 
zijn aan de uitzonderlijke uitbreiding van de terrassen in het kader van het economisch 
herstelplan van de Stad Brussel dat door de Schepen van Economische Zaken Fabian 
Maingain is geïnitieerd en dat in verband met de Covid-19-pandemie. 

De nadruk wordt gelegd op het eenmalige en buitengewone karakter van dit initiatief tot 
uitbreiding van de terrassen en de facto van de huidige premie, die niet bedoeld is om op 
een later tijdstip te worden herhaald. 

2. Bedrag 

Het bedrag van de premie bedraagt maximaal 2000 (duizend) euro per 
vestigingseenheid. 

3. Voorwaarden voor toekenning 

Om in aanmerking te komen voor deze premie zijn de volgende cumulatieve voorwaarden 
vereist: 

● De aanvraag om een tijdelijke terrasuitbreiding is door het Collège van de Stad 
Brussel toegestaan; 

● Het terras is geïnstalleerd op een parkeerplaats;  
● De premie dekt de houten vloer en accessoires (bijv. tafels, stoelen, parasols, enz.) 

exclusief de bijbehorende kosten voor montage, demontage, opslag en levering;  
● De financiële tussenkomst gebeurt op basis van factuur(en) gedateerd tussen juni 

2020 en augustus 2020 voor werkelijk gemaakte kosten. 

4. In geval van geschil 

De vzw Entreprendre.Brucity is op geen enkele wijze aansprakelijk voor enige schade die in 
verband met het doel van deze premie zou kunnen worden veroorzaakt. 

In geval van een geschil zijn uitsluitend de Franstalige rechtbanken van het arrondissement 
Brussel bevoegd. 

5. Aanvraagformulier 

Dit formulier moet ingevuld en ondertekend worden teruggestuurd met alle nodige bijlagen 
ter attentie van Entreprendre.Brucity vzw, waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is 
aan de Brandhoutkaai 47 te 1000 Brussel of per e-mail naar info@entreprendre-brucity.be. 
Alleen volledige dossiers worden in aanmerking genomen. Als u niet binnen 15 dagen een 
ontvangstbevestiging hebt ontvangen, neem dan contact op met de vzw. 

Let op, slechts één formulier per betrokken terras. 



Gegevens van de aanvrager: 
Identificatie 

Naam van de zaak: .... 
Adres van de zaak: Straat, nummer, Postbus, Postcode, Plaats en Land 

Contact 
Achternaam en voornaam van de zaakvoerder: ... 
E-mail: ...@ ... 
Telefoonnummer: ... 

Bankrekening 
Rekeninghouder: ... 
IBAN: .... 
BIC: .... 

Gevorderd bedrag: ... 
Bankgegevens van de ontvanger: .... 

In bijlage:  
� kopie recto verso van de identiteitskaart van de aanvrager (zaakvoerder); 
� kopie van alle facturen met betrekking tot de realisatie van het terras; 
� certificaat van toekenning van de terrasverlenging; 
� alle relevante documentatie. 

6. Ereverklaring 

Opgepast! Elke valse of foutieve verklaring kan leiden tot de afwijzing van de aanvraag of de 
verplichting om een ten onrechte geïnde premie terug te betalen. 

Ik ondergetekende :  

Naam                                                                  Voornaam  

● verklaart kennis te hebben genomen van de voorwaarden voor de toekenning van de 
premie van de terrasuitbreiding; 

● verklaart dat de aanpassingen waarvoor de premie wordt aangevraagd, zullen 
worden uitgevoerd met inachtneming van de stedenbouwkundige voorschriften; 

● verklaart dat zij op de hoogte is gesteld van het feit dat de vzw ter plaatse mag gaan 
kijken en de authenticiteit van de verstrekte informatie controleren; 

● verklaart dat de aanpassingen die het onderwerp zijn van deze aanvraag niet het 
doel zijn of zullen zijn van enige andere steun; 

7. Bescherming van de privacy en rechtsmiddelen 

In overeenstemming met het reglement inzake de bescherming van de persoonlijke 
levenssfeer worden de nodige persoonsgegevens verwerkt door Entreprendre.Brucity vzw 
voor het doel van :  

● de toekenning of afwijzing van uw aanvraag voor de premie;  
● de verrekening van uw premie;  



● het onderzoek van uw eventuele beroep;  
● het terugvorderen van ten onrechte geïnde premies.  

Deze gegevens zullen niet worden verkocht of gebruikt voor marketingdoeleinden of worden 
meegedeeld aan derden, behalve aan onze raadsman in geval van een gerechtelijke 
procedure. Deze gegevens worden zo lang bewaard als nodig is om de bovengenoemde 
doeleinden te waarborgen.  

U kunt, in specifieke gevallen, de verwerking corrigeren, beperken of weigeren.  
Doe hiervoor een verzoek: 

● Of met de post: Brandhoutkaai 47, 1000 Brussel; 
● Of per e-mail: info@entreprendre-brucity.be  

Gedaan te, ... op .... 
Handtekening   


