
 
Wij stellen het zeer op prijs als uw evenement 
voor iedereen toegankelijk is. Alvast bedankt 
voor het invullen. 

Voorwaarden voor een 
Toegankelijk Evenement  

De bereikbaarheid, toegankelijkheid, bruikbaarheid en uitgankelijkheid (veiligheid) 
van evenementen voor mensen met een lichamelijke beperking. 

 

Bereikbaarheid van locatie   

•  Is de locatie bereikbaar met het openbaar vervoer? ( bus-/metro-
/tramhalte of treinstation op 200m afstand) 

•  Zijn er invalidenparkeerplaatsen? (op 50 meter van de ingang) 
  

 

Toegankelijkheid van evenement  

•   Is de toegangsroute en entree voor rolstoelgebruikers en 
kinderwagens toegankelijk? 

◦ verharde en droge ondergrond,  

◦ gelijkvloers,  

◦ geen drempels hoger dan 2 cm,  

◦ 90 cm breed,  

◦ bewegwijzering goed zichtbaar.  
 

• Zijn drempels en andere verhogingen op het terrein (meer dan 2 cm) 
voorzien van rijplaten/hellingbanen? 
 

•  Zijn assistentiehonden toegestaan? (blindengeleidehond/hulphond) 
  

 

Toegankelijkheid van informatie over evenement  
• Is er voorafgaand aan het evenement informatie te vinden over de 

toegankelijkheid? ( denk aan drempels,trappen, mindervalide-toiletten, EHBO, 
invalidenparkeerplaatsen etc.) 

◦ Op de website en in folders of flyers/ posters van het evenement ?  

◦ Via de website www.eindhoven-toegankelijk.nl  ? 

◦ Juist gebruik van (kleur)-contrast tussen tekst en achtergrondkleur? 

◦ Goede leesbaarheid van de tekst? 
 

 
 
 
 
 

http://www.doe-reizen.nl/Informatie/Pictogrammen#Pictogram-openbaar-vervoer-is-toegankelijk-voor-rolstoelen-aangepaste-bushalte
http://www.doe-reizen.nl/Informatie/Pictogrammen#Pictogram-gehandicapten-parkeerplaats-overdekt
http://www.doe-reizen.nl/Informatie/Pictogrammen#Pictogram-deurbreedte-90cm
https://www.google.nl/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fimages.vectorhq.com%2Fimages%2Fpremium%2Fthumbs%2F158%2Fbaby-carriage-vector-icon_158346167.jpg&imgrefurl=http%3A%2F%2Fcz.vectorhq.com%2Fpsd%2Fretro-icons-pack-394686&docid=o0rwaOrgmOUgJM&tbnid=KXF79g5gLFFxtM%3A&w=108&h=108&ved=0ahUKEwjT8b24rsfKAhWKXRQKHXIZBQcQxiAIBDAC&iact=c&ictx=1
http://www.doe-reizen.nl/Informatie/Pictogrammen#Pictogram-geleide-hulphond
http://www.eindhoven-toegankelijk.nl/


 
 
 
 

Bruikbaarheid van evenementenlocatie en standaardvoorzieningen   

•  Is de bewegwijzering op het evenement duidelijk zichtbaar en leesbaar 
vanuit een rolstoel? (ook als het druk is)   

• Zijn de kassa, pinautomaat en geldautomaat voor rolstoelgebruikers 
bereikbaar en bruikbaar? (tussen 90 – 120 cm hoog)  

• Zijn de entrees van tenten/zalen (indien verhoogd) voorzien van een rijplaat? 

• Zijn stroomkabels die op de grond liggen afgedekt met platen/-matten (anti-
slip)?  

• Is de bar voorzien van een lager gedeelte? (maximaal 100 cm) 

• Indien er een garderobe is: is de garderobe bereikbaar en heeft deze 
ophanghaken tussen de 90 cm en 135 cm? 
 

•  Indien er een lift is: Is de lift toegankelijk voor rolstoelgebruikers? (LxB 
120 cm x 220 cm)  
 

• Indien er toegangsdeuren zijn: zijn toegangsdeuren (entree, tussendeuren, 
toiletdeuren) met twee vingers open te duwen? 

 

Bruikbaarheid van speciale voorzieningen  

•  Indien er toiletvoorzieningen zijn: zijn er invalidentoiletten aanwezig? 
En staan deze duidelijk aangegeven ? 

• Is er een stroompunt voor het opladen van bijvoorbeeld een elektrische 
rolstoel?   

• Zijn er voor het zicht op de podia (speciale) rolstoelplaatsen of een 
rolstoelpodium? 
   

•  Is er een ringleiding aanwezig voor mensen met een gehoorapparaat? 
(dit kan een bestaande of een mobiel ringleidingssysteem zijn) 
  

Uitgankelijkheid (veiligheid) 
• Zijn er uitleenrolstoelen beschikbaar? (voor calamiteiten)  

• Is er een EHBO punt aanwezig? En staat deze duidelijk aangegeven? 

• Is er speciale assistentie aanwezig voor mensen met een beperking?  

• Zijn de vluchtwegen goed bereikbaar en berijdbaar door rolstoelgebruikers? 
(zie bij: “Toegankelijkheid van Evenement”; pag.1)  
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http://www.doe-reizen.nl/Informatie/Pictogrammen#Pictogram-blinden-slechtzienden
http://www.doe-reizen.nl/Informatie/Pictogrammen#Pictogram-Lift-deurbreedte-90cm
http://www.doe-reizen.nl/Informatie/Pictogrammen#Pictogram-WC-deurbreedte-90cm
http://www.doe-reizen.nl/Informatie/Pictogrammen#Aanvullende-steun-/-Aanbiedingen---Doof
mailto:info@stichtingpge.nl
http://www.stichtingpge.nl/

