
∟

∟

∟

∟

∟

∟

∟

∟

∟

∟

∟

∟

∟

∟

∟

∟

∟

∟

∟

∟

Voldoet de website van het evenement aan de Web Content Accessibility Guideline (WCAG)?

apparaat onafhankelijkheid van website

dynamische en audiovisuele content is ook als tekst beschikbaar

gebruik van W3C richtlijn (zie www.drempelvrij.nl, en check de site met www.kleedjesiteuit.nl) 

juist gebruik van contrast

goede leesbaarheid van de tekst

anders, namelijk:

Voldoet de route aan één of meerdere van de volgende voorwaarden:

90 cm breed

geen drempels hoger dan 2 cm

gelijkvloers

hellingen/rijplaten van max 8% stijging/daling (hellingshoek 1:12 of 1cm stijging per 12cm)

verharde en droge ondergrond

Zijn assistentiehonden (hulp- en blindengeleidehonden) toegestaan?

C. Informatievoorziening

Is er vooraf informatie te vinden over onder andere de toegankelijkheid van het evenement?

via de website en in folders / flyers / posters van het evenement zelf

via de website www.eindhoven-toegankelijk.nl   

vluchtweg

A. Bereikbaarheid

Is de locatie bereikbaar met het openbaar vervoer op minder dan 200 meter (via een aangepaste halte)?

Zijn er invalidenparkeerplaatsen op max. 50 meter afstand van de ingang?

B. Toegankelijkheid

Zijn de volgende plaatsen eenvoudig te bereiken voor rolstoelgebruikers?

bar

eetgelegenheid

EHBO

kassa

podium

sanitair



Zijn er uitleenrolstoelen aanwezig ?

Is er EHBO aanwezig?

Is er speciale assistentie/ geïnstrueerde hulp aanwezig voor mensen met een beperking?

Is de noodsignalering zichtbaar voor de rolstoelgebruikers?

De richtlijnen Toegankelijkheid Evenementen zijn ons duidelijk, wij doen mee!

F. Uitgankelijkheid en veiligheid

Is het uitgiftedeel van de bar max. 100cm hoog of gedeeltelijk max. 100cm hoog?

Is de garderobe bruikbaar voor rolstoelgebruikers (hoogte van 90 tot 120cm)

Is de lift toegankelijk (Lengte x Breedte = 120 x 220 cm) en bedienbaar (max. 120cm) voor rolstoelgebruikers?

Zijn de toegangsdeuren van entree en sanitair met twee vingers te openen? (max. 1kg druk/trekkracht of 10Nm)

E. Bruikbaarheid van speciale voorzieningen

Indien toiletten aanwezig, zijn er ook rolstoeltoegankelijke toiletten?

Indien douches aanwezig, zijn er ook rolstoeltoegankelijke douches?

Is er een mogelijkheid om medicijnen gekoeld te bewaren (bijvoorbeeld bij een EHBO post)?

Is er een oplaadpunt aanwezig voor elektrische rolstoelen?

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

Is er een ringleiding aanwezig voor mensen met een gehoorapparaat?

Zijn de kabels op de grond voorzien van matten? (max 8% stijging/daling)

D. Bruikbaarheid van locatie- en standaardvoorzieningen

Is de bewegwijzering, ook bij drukte, zichtbaar en leesbaar vanuit rolstoel?

Zijn er voldoende bezoekerszitplaatsen aanwezig?

Zijn de kassa en geldautomaat bruik- en leesbaar voor rolstoelgebruikers (hoogte van 90 tot 120cm)?

Zijn de entrees van tenten en zalen drempelloos, of voorzien van rijplaten (max. 8% stijging/daling)?


