
  

 

 

 

A. Volgende punten moeten allemaal positief zijn om recht te hebben op de 

toegankelijkheidspremie 

  
  

NVT 

Toegangspad    
 Vrije breedte min. 150 cm    

 Slipvrije ondergrond, ook onder natte omstandigheden    

 Max. voeg/opening 2 cm    

 Vlak – oneffenheden max. 2 cm    

     

Inkom    
 Vrije doorgangsbreedte min. 90 cm    

 Draaicirkel diameter 150 cm voor en achter de deur    

 Geen drempel, of max. 2 cm    

 Glazen deuren worden voorzien van contrasterende stickers     

     

Handelsruimte    
 Vrije doorgangsbreedte van min. 120 cm    

 Draaicirkel diameter 150 cm aan de kassa of de toog    

     

Aangepast sanitair  
                                                                    enkel voor horecazaken 

   

 Zithoogte: 50cm – toiletdiepte: 70cm    

 Vaste beugel aan wandzijde, opklapbare beugel aan open zijde    

 Ruimte tussen beugels 65-70cm, opklapbare beugel 25 cm boven 
toiletbril 

   

 Min. aan 1 zijde 90 cm vrije ruimte naast toiletpot    

 Voor de toiletpot min. 120 cm vrije ruimte    

     

Hellend vlak 
                                                                          enkel indien drempel > 2cm 

   

 Niveauverschil tot 10 cm: max. 10 %    

 Niveauverschil van 10 – 25 cm: max. 8,3 %    

 Niveauverschil van 25 – 50 cm: max. 6,25 %     

 Niveauverschil > 50 cm: max. 5 %    

 Voor en na elke helling is een vrije en vlakke draairuimte voorzien    

     

Algemeen    
 Een rolstoelgebruiker kan zonder problemen zelfstandig de zaak 

bezoeken zich naar de kassa begeven. 
   

 De minimale doorgangsbreedte wordt in de volledige handelszaak 
gerespecteerd: 

   

 min. 150 cm    

 Versmalling van 120 cm over een lengte van max. 10m     

 Versmalling van 90 cm over een lengte van max. 120 cm    

 

CHECKLIST 

voor het bekomen van een toegankelijkheidspremie 
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B. Van de volgende punten moeten er minstens 5 positief zijn om recht te hebben op de 

verhoging van 10% van de premie 

 
  

NVT 

Aangepaste parkeerplaats binnen 25m van toegangsdeur    

Automatische schuifdeur    

Matten liggen verzonken in de vloer en hebben korte haartjes    

Toonbank bestaat uit 2 hoogtes    

Het verlaagde deel van de toonbank is onderrijdbaar    

Het betaalsysteem is verplaatsbaar    

Minstens één aangepaste paskamer    

Leuningen zijn telkens dubbel: op 70 cm en op 100 cm hoogte     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 


