
 

Checklijst Toegankelijkheid Evenementen      
 
Met deze korte checklijst wil de stichting u attent maken op de  
grote groep mensen met een functiebeperking, die uw extra aandacht en specifieke 
voorzieningen nodig heeft om uw evenement te kunnen bezoeken en/of deel te nemen. Alleen 
de voornaamste aandachtspunten zijn hieronder afgedrukt. Wanneer u alle vragen met JA 
kunt beantwoorden kan een groot deel van deze doelgroep aan uw evenement deelnemen. 
Wij wensen u veel succes met het evenement en stellen uw medewerking zeer op prijs.  
 
Toegang tot de plaats van het evenement.  

1 Is de route naar hoofdingang duidelijk aangegeven (bordjes, pijlen)  Ja Nee Nvt 

2 Zijn er (evt. tijdelijke) invalidenparkeerplaatsen nabij hoofdingang? 
(Op maximaal 50 meter afstand)  

Ja Nee Nvt 

3 Is evenement vanaf openbare weg via een verharde,vlakke en 
obstakelvrije looproute van ca 120 cm breed te bereiken?  

Ja Nee Nvt 

De plaats van het evenement 

4 Zijn hoogteverschillen groter dan 2 cm overbrugbaar gemaakt met 
afgeschuinde plank, hellingbanen of lift? (Ook evt. podia?) 

Ja Nee Nvt 

5 Zijn er (evt. tijdelijke) invalidenparkeerplaatsen nabij de 
hoofdingang? (Op maximaal 50 meter afstand)  

Ja Nee Nvt 

6 Is evenement vanaf openbare weg via een verharde, vlakke en 
obstakelvrije looproute van ca 120 cm breed te bereiken?  

Ja Nee Nvt 

Deuren  

7 Alle deuren vrije doorgang minimaal 85 cm én makkelijk te openen? Ja Nee Nvt 
Gangen  

8 Zijn alle (door)gangen minimaal 1,20 meter breed?  Ja Nee Nvt 

9 Zijn de nooduitgangen bruikbaar? (snel te openen\ ongeblokkeerd)  Ja Nee Nvt 
10 Is er een evacuatieplan voor gebruikers met diverse handicaps?  Ja Nee Nvt 

Zit- en staanplaatsen  

11 Zijn er plaatsen (met goed zicht) voor rolstoelgebruikers? Ja Nee Nvt 
12 Zijn er gereserveerde plaatsen voor mensen slecht ter been? Ja Nee Nvt 

Attracties/tentoonstellingen/musea 

13 Indien alle attributen zichtbaar vanuit rolstoel? Ja Nee Nvt 
 Zalen en restauratie  

14 Zijn er voldoende doorgangen van minimaal 90 cm? Ja Nee Nvt 

15 Zijn een aantal tafels onderrijdbaar voor een rolstoel? Ja Nee Nvt 
16 Indien er een buffet is, is dit bediend en vanuit rolstoel bruikbaar? Ja Nee Nvt 

Persoonlijke verzorging  

17 Is er een direct bruikbaar aangepast toilet? Ja Nee Nvt 
18 Is er een verzorgingsruimte of goed bereikbare EHBO-post? Ja Nee Nvt 

19 Zijn apparaten (koffie, snoep, pin) en entree/kassa/infobalie/ 
garderobe bereikbaar en bruikbaar voor iedereen?  

Ja Nee Nvt 

Informatievoorziening  

20 Is belangrijke informatie – programmaboekjes, menu’s – ook 
beschikbaar in groot lettertype? (14 tot 16 punts) 

Ja Nee Nvt 

21 Wordt er tijdens het evenement rekening gehouden met mensen 
met een visuele of auditieve beperking? 

Ja Nee Nvt 
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