
            
               

         

        
  

              
     

         

              

       

               

         

       

            

          

        

 
Checklist  Uitgaan 

Waar kan je rekening mee houden als je de toegankelijkheid van een uitgaansgelegenheid wilt 
toetsen? Wij stelden op basis van de ervaringen uit 2016 een 8 punten checklist op. 
Gaat u het gesprek aan met uw gemeente en horecaondernemer? 

Op www.weekvandetoegankelijkheid.nl zijn volledige schouwlijsten te vinden, en schouwlijsten 
opgesteld door onze samenwerkingspartners.   

Praktische vragen om te checken of een café, restaurant, evenement of festival toegankelijk is 
voor gasten met een beperking.   
 
  
Dit zijn basiszaken om de toegankelijkheid snel te toetsen.   
  
1 Kan je belangrijke informatie over het menu en de bereikbaarheid online vinden? 

2 Kan je met een rolstoel gemakkelijk naar binnen?  

3 In geval van nood; zijn de vluchtroutes aangegeven en kan je gemakkelijk naar buiten? 
  
4 Krijg je van het personeel de gevraagde en benodigde hulp?  
  
5 Is het toilet makkelijk en goed bereikbaar?   
  
6 Is het geluid passend voor mensen die slechthorend of slechtziend zijn? 
  
7 Is de verlichting passend voor mensen die slechtziend of slechthorend zijn?  
  
8 Is naast een pin betaling ook een contante betaling mogelijk?  
  

http://www.weekvandetoegankelijkheid.nl
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Overzicht


Er zijn geen problemen aangetroffen in dit document.
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