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Inleiding: 
Binnen dit document kunt u de werkwijze en proces lezen van het opstellen tot het uitvoeren van de 
checks bij de mindervalide toiletten. Dit project is uitgevoerd namens Toegankelijkheid Maastricht 
een werkgroep van Stichting Samen Onbeperkt door de stagiair ergotherapie Leroy Verhoeven met 
hulp van andere ervaringsdeskundige. 
 
Binnen dit document kunt u daarnaast in de bijlage terugvinden welke gebouwen een mindervalide 
toilet hebben en wat zij bieden als mindervalide toilet. 
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Doel van de opdracht: 
Toegankelijkheid Maastricht is een werkgroep binnen Stichting Samen Onbeperkt, die strijd voor de 
toegankelijkheid van de mensen met een beperking. Hierbij is binnen hun werkgroep de definitie van 
toegankelijkheid en daarmee ook hun doelstelling om dit te verbeteren in Maastricht.  
 
“Toegankelijkheid is de basis voor mensen met een beperking om deel te nemen aan het dagelijkse 
maatschappelijke en economische leven. Het gaat hierbij om de toegankelijkheid van gebouwen, 
winkels, straten, stoepen, vervoer met bus, taxi en trein, parken en poortjes, fietsstallingen maar ook 
bejegening en bewustwording.”  
 
De doelstelling van dit project is om de invalide toiletten in Maastricht in kaart te brengen, zodat het 
voor iedereen duidelijk is welke toiletten voor wie geschikt zijn. Hierbij wordt uiteindelijk een 
overzicht gemaakt, die geplaatst wordt op de website van Stichting Samen Onbeperkt. Dit zorgt 
ervoor dat het voor iedereen overzichtelijk en makkelijke toegankelijk is het overzicht van de invalide 
toiletten kunnen raadplegen op de website van Stichting Samen Onbeperkt. Toeristen met een 
beperking kunnen dit dan raadplegen op de website van Stichting Samen Onbeperkt. Daarnaast zal er 
ook met het VVV-kantoor in Maastricht worden overlegd om hun dit document te overhandigen.  
 
Dit project hangt samen met het ratificeren op 14 juni 2016 vanuit de overheid van het VN-verdrag, 
rechten van de mens. (eerstekamer, 2017). Hierdoor moeten bedrijven ervoor zorgen dat gebouwen 
en toiletten toegankelijk zijn voor mensen met een beperking. Het Verdrag regelt dat iedereen, met 
of zonder een beperking, volwaardig kan deelnemen aan de samenleving. Hierdoor is staatssecretaris 
Van Rijn begonnen met de campagne meedoen met een handicap, zodat iedereen bewust ervoor is, 
wat betekend om in deze maatschappij mee te doen met een handicap. (supportmagazine.nl, 2017). 
Voor het nieuwsbericht van de ondertekening van het VN-verdrag verwijs ik u naar bijlage 1.  
 
De gemeente Maastricht staat volledig achter dit besluit van de overheid en wil er samen met de 
burgers aan gaan werken om Maastricht inclusiever te maken voor de samenleving. De gemeente 
wilt het VN-verdrag concreet maken naar de burgers toe voor een inclusieve samenleving. Hiervoor 
hebben ze al in 2016 onderzoek naar gedaan, waaruit bleek dat er nog veel verbeterd kan worden in 
de bejegening van mensen met een beperking, de eigen gemeentelijke communicatie en het 
oplossen van toegankelijkheidsproblemen. (Radar, 2017)  
 
Hierdoor subsidieert de gemeente Maastricht, Maastricht voor iedereen, die zich inzet voor het VN-
verdrag toepassen binnen de gemeente Maastricht. Maastricht voor Iedereen is opgezet door de 
Lokale Coalitie voor Inclusie (LCvI). Ze bestaan uit verschillende organisaties die zich inzetten voor de 
burgers van Maastricht, op verschillende manieren. Samen werken zij eraan om Maastricht meer 
toegankelijker te maken voor iedereen met de gemeente. Ook zullen de ervaringsdeskundigen in 
gesprek gaan met de medewerkers communicatie van de gemeente Maastricht om zo op dit vlak het 
toegankelijker te maken voor mensen met een beperking. (Maastrichtvooriedereen, 2017) 
 
Daarnaast is er nu een raadvoorstel van de gemeente om een 30% subsidieregeling te geven, 
wanneer men het gebouw of het mindervalide toilet toegankelijker maken in het kader van het VN-
verdrag. Hierdoor zijn de kosten voor de eigenaren uiteindelijk minder, wanneer ze ook willen 
werken aan een inclusieve samenwerking. Hierdoor past het doel van dit project volledig binnen de 
visie van gemeente Maastricht. 
 
 

  



Toegankelijkheid Maastricht: 
Toegankelijkheid Maastricht bestaat uit acht tot vijftien ervaringsdeskundige die de toegankelijkheid 
voor mensen met een beperking in kaart brengen in Maastricht. Vanuit hun ervaringen bieden zij ook 
andere de mogelijkheid om te laten nadenken om gebouwen, winkels, straten, stoepen etc. 
toegankelijker te maken voor mensen met een beperking. Dit geldt zowel voor mensen met een 
lichamelijke beperking, maar ook voor mensen die slechtziend zijn of blind. Om dit bereiken 
signaleren ze problemen en maken ze dit bespreekbaar met de desbetreffende of de gemeente 
Maastricht. Daarnaast worden ze ingeschakeld om te kijken naar bouwplannen om zo van tevoren 
het gebouw zo geschikt mogelijk te maken voor iedereen. Een van de grote projecten binnen 
gemeente Maastricht, waar ze veelvoudig betrokken zijn geweest binnen de toegankelijkheid is het 
Geusseltbad. Bij dit project zijn ze vanaf het begin bij de bouwplannen betrokken om dit voor 
iedereen zo toegankelijk mogelijk te maken. Daarnaast voeren ze ook checks uit aan de hand van de 
ITS-maatstaven. Binnen deze checks controleren ze dan of het gebouw of een onderdeel ervan aan 
de juiste maatstaven voldoet en toegankelijk genoemd kan worden.  
 
Een van de andere activiteiten wat valt onder toegankelijkheid Maastricht zijn het opstellen van 
scootmobielroutes. Dit om zo mensen in een rolstoel en in een scootmobiel te laten genieten van 
een toegankelijke en prettige route.  
 

Definitie rolstoeltoegankelijkheid: 
Vanuit het Nederlands instituut van rolstoel toegankelijkheid wordt de volgende definitie gehanteerd 
op gebied van rolstoeltoegankelijkheid.  
 
“Rolstoel toegankelijkheid is toegang bieden aan rolstoelers op een zodanige wijze dat zij zelfstandig 
en ongehinderd kunnen functioneren en zij gelijkwaardig kunnen ‘meedoen’ in de maatschappij”. 
(Rolstoeltoegankelijkheid, 2017) 
 
Deze definitie past dus geheel in het kader van het VN-verdrag voor de inclusie voor mensen met een 

beperking en binnen dit onderzoek van stichting Samen Onbeperkt.  



Werkwijze: 

Checks:  

Checklist: 
Bij het opstellen van de checklist is gebruikt gemaakt van de dat ITS_A06 en ITS_A07 richtlijnen. 
Binnen deze richtlijnen worden de normering en eisen uitgeschreven voor de invalidetoiletten.  
Vanuit deze richtlijnen is de checklist van Samen Onbeperkt opgesteld, zodat men wel de officiële 
eisen hanteert bij de checks. Verder is er gekeken naar de checklist door Theo Brüll en Miranda 
Wiegers van toegankelijkheid Maastricht. Zij zijn de experts ten aanzien van de uitvoer van de 
toegankelijkheidchecks en hebben veel deskundigheid over de Integrale Toegankelijkheidsstandaard 
eisen. Vanuit deze punten is dus de checklist opgesteld, waar de belangrijkste toegevoegde 
aandachtspunten bij de checks zijn: 
 

 Zijn de mindervalide toiletten zowel toegankelijk voor mensen in een rolstoel, elektrische 
rolstoel en scootmobielen.  

o Dit verreist namelijk een andere grote voor het mindervalide toilet. Hierbij wordt 
alleen gekeken naar de ruimte van het toilet en geen advies of het geschikt is. 

 Zijn de mindervalide toiletten altijd open of dient men een sleutel te halen. Met daarnaast de 
vraag waar men deze sleutel dient te halen. 

o Dit is een veelvoorkomende probleem in de werkelijkheid, dat men vaak niet weet bij 
wie ze moeten zijn voor de sleutel van het mindervalide toilet.  

 Binnen het toilet is er zowel rekening gehouden met mensen in een rolstoel, maar ook 
slechtzienden/blinden.  

o Tot nu toe wordt hier nog vaak een onderscheid in gemaakt. Maar met deze checklist 
is de ervaringsdeskundigheid van beide groepen toegepast. 

 Het alarm is aangesloten en bij wie komt het desbetreffende alarmsignaal binnen. 
o Tot nu toe is het vaak het probleem dat de alarmen niet zijn aangesloten of dat men 

niet weet hoe ze moeten handelen. 

 Het advies ten aanzien van de aanpassingen van het toilet. 
o Bij elk toilet wordt een advies erbij gegeven om zo de eigenaar de mogelijkheid te 

geven om het toilet aan te passen. De eigenaar kan ook aangegeven of hij dit doet.  
 

De checklist zelf is toegevoegd in de bijlage van dit document onder het nummer van bijlage 4. 
De bedoeling van de checklist is dat er een duidelijk beeld is, wat er is op gebied van mindervalide 
toiletten. Er wordt geen besluit genomen over het toilet, want elk toilet heeft zijn sterke en zwakkere 
punten. De check is er meer voor om mensen duidelijk te maken, wat het toilet te bieden heeft.  
 

Benodigdheden: 
Voor de checks zijn de volgende benodigdheden nodig, die iedereen krijgt om zo de check op een 
juiste kwaliteit uit te voeren.  

- Uitgeprinte versie checklist toegankelijkheid invalide toiletten en kennis hiervan.  
- Rolmaat en duimstok voor de lengtes, breedtes en hoogtes.  
- Visitekaartje 
- Legitimatiebrief vanuit Stichting Samen Onbeperkt 

 
Iedere groep krijgt de juiste benodigdheden, zodat men op goede manier de checks van kwaliteit 
kunnen voorzien. Deze kan men vinden in de tas van de toegankelijkheid.  
 
 



Uitvoer van de checks:  
In totaliteit moeten er 26 gebouwen op hun invalide toiletten gecontroleerd worden. De focus zal 

zich er eerst op letten, dat de gebouwen in het centrum worden gecontroleerd, want deze 

mindervalide toiletten worden vaker gebruikt. De focus zal eerst gelegd worden dat de alle 

restaurants worden gecontroleerd, waarna dan de openbare gebouwen aanbod komen.  

Verder zal voordat de groepen de checks uit gaan voeren eerst de stagiair ergotherapie samen met 

Theo Brüll of Miranda Wiegers om zo de kwaliteit van de checks te bepalen en of er nog enkele zaken 

veranderd dien te worden aan de checklijst. Hierdoor zullen enkele gebouwen al van de lijst afvallen, 

die gecontroleerd dient te worden door de groep.  

Voor de groepen zal er een informatiebijeenkomst worden gehouden, waar alle informatie wordt 

verteld en de checklijsten worden uitgelegd. Hierop wordt dan een groepsindeling gemaakt om 

samen met iemand in een rolstoel en een andere persoon de checks uit te voeren om zo te kijken 

naar de kwaliteit van de invalide toiletten. De groepen worden ingedeeld op een dag en krijgen dan 

de gebouwen, waar ze hun check kunnen uitvoeren. Ook krijgt iedereen een legitimatiebrief om zo 

hun te legitimeren namens Stichting Samen Onbeperkt. Daarnaast krijgen ze een visitekaartje om te 

laten zien, waarvan zij zijn. Bij vragen kan er altijd contact worden genomen met de stagiair 

ergotherapie, zodat hij hun begeleid binnen hun checks. Hij blijft de contactpersoon en de 

organisator voor iedereen. Verder zal hij de eerste keren met iedereen mee gaan om te controleren 

of iedereen de check op een juiste manier uitvoert, zodat de kwaliteit van de checks objectief 

hetzelfde blijft.  

De uiteindelijke resultaten worden samengevat en gepubliceerd op de website van Stichting Samen 

Onbeperkt.  

Het gehele overzicht van alle checks wordt samen gebundeld en overhandigd aan het bestuur van 

Samen Onbeperkt en de voorzitter van Toegankelijk Maastricht. 

Vrijwilligers:  
Binnen dit project hebben enkele vrijwilligers meegeholpen om het tot een succesvol eind te 
brengen. Theo Brüll en Miranda Wiegers hebben ondersteunt bij het opstellen van de checklist door 
te kijken naar hun eigen ervaringen en het gebruik van de ITS-maatstaven. Verder hebben zij hun 
kennis over gedraagt aan de stagiair ergotherapie zodat hij de andere vrijwilligers de kwaliteit aan 
kunnen leren bij het uitvoeren van de check. 
 
Uiteindelijk hebben vier personen meegeholpen bij het uitvoeren van de checks.  

- Peter Vrehen als ervaringsdeskundige met een elektrische rolstoel. 
- Marlies Karel als ervaringsdeskundige met een elektrische rolstoel. 
- Georgia Roberston als ondersteuner en deskundige van de checks. 
- Davidy Sardis, stagiair zorg en welzijn van de Leeuwenborgh, als ondersteuner en deskundige 

van de checks. 
 
Samen met Leroy Verhoeven, stagiair ergotherapie, hebben zij de checks uitgevoerd.  
 
 
 
 
 
 



Proces:  
Voor de uitvoer van de checks was er een totale tijdsperiode van ongeveer 3 maanden om alle 26 
gebouwen te controleren op hun mindervalide toilet. Uiteindelijk zijn er in dit tijdsbestek twee 
gebouwen afgevallen. Het stadhuis van Maastricht wordt op dit moment gerenoveerd, waardoor het 
niet toegankelijk is om een check uit te voeren. Hierdoor is dit afgevallen. Daarnaast wilde Stiphout 
niet meewerken aan dit onderzoek om te kijken naar een van hun boten, waar ze een mindervalide 
toilet hebben. Van de 26 gebouwen zijn er dus uiteindelijk 24 gecontroleerd. 
 
Tijdens het proces is er zo veelvoudig geprobeerd om in groepjes van twee de checks uitvoeren, 
waarbij een ondersteuner aanwezig was en iemand met een elektrische rolstoel. Uiteindelijk is dit 
maar bij enkele checks gelukt door de tijd die het kost om de check uit te voeren en de slechte 
weersomstandigheden. De eerste checks zijn zoveel mogelijk gecontroleerd met iemand met een 
elektrische rolstoel erbij, waardoor de ondersteuners deskundige werden op de punten waar ze op 
moesten letten. Hierdoor werd de kwaliteit van de checks gewaarborgd. Uiteindelijk is Leroy ook met 
iedereen in het begin mee geweest met een check om ze te wijzen op essentiële punten bij het 
checken. Tijdens een vergadering voor de checks heeft Leroy daarnaast de lijst al eens met ze 
doorgenomen en met hun toegepast bij het toilet bij het mindervalide toilet op de Leeuwenborgh. 
Hierdoor was iedereen bekwaam in het proces van uitvoeren de checks.  
 
Uiteindelijk is het gelukt om alle checks uit te voeren in het voor afgenomen tijdsbestek, waardoor 
het project tot een succesvol eind is gekomen. Daarnaast werd er zeer positief gereageerd op dit 
project. Iedereen wilde meewerken en stond ook volledig erachter dat dit document er zou komen.  



Resultaten 
Aantal gecheckt: 
Zoals in het proces al is omschreven is het Stadhuis en Stiphout niet gecheckt om verschillende 
redenen. Hierdoor is het aantal gebouwen wat gecheckt zijn op 24 gekomen. Hierbij moet wel 
vermeld worden dat bij het Geusseltbad twee verschillende toiletten zijn gecheckt, waardoor er 
totaal 25 mindervalide toiletten gecheckt zijn. Deze twee toiletten bij het Geusseltbad stond centraal 
voor de andere toiletten binnen het gebouw, waardoor er is gekozen om niet elk toilet te 
controleren. Bij Geusseltbad is er een normaal mindervalide toilet en een met een douche erbij. 
Degene met de douches erbij liggen allen bij het zwembad. Alle checks van alle gebouwen kunt u 
terugvinden in de bijlages met daarbij de bijbehorende foto’s. Hier kunt u een voor een de punten 
terugvinden, waar de mindervalide op gescoord hebben bij de uitvoer van de checks.  
 
Analyse:  
Bij het checken van de mindervalide met de huidige checklist kwamen al enkele bijzonderheden naar 
voren. Elk toilet was totaal anders natuurlijk, maar er waren veel grote verschillen tussen de 
verschillende mindervalide toiletten. Een van de grootste bijzonderheden wat naar voren komen, 
vond ik persoonlijk dat een van de toiletten als opslagruimte werd gebruikt tijdens de kerstperiode. 
Dit gaf natuurlijk ook meteen de vraag of het toilet vaak gebruikt werd.  
 
Uiteindelijk bleek er dat er 15 van de 25 mindervalidetoiletten maar voldoen aan de ITS-
maatrichtlijnen van een minimale oppervlakte van 220 centimeter bij 165 centimeter. Hierdoor blijkt 
er dat er dus 60% van de gecheckte mindervalidetoiletten het plakkaat mindervalidetoilet mag 
dragen omdat ze voldoen aan de eisen van de minimale oppervlakte. Dan is er nog niet eens gekeken 
naar de voorzieningen op het toilet. Een veel gehoorde redenen hiervoor is de simpele reden, dat er 
geen grotere ruimte beschikbaar is voor het mindervalide toilet. Veel gebouwen in Maastricht zijn 
oud, waardoor het lastig is om uit te breiden. Hierdoor hebben ze gekozen om andere ruimtes in het 
gebouw te gebruiken voor andere zaken, wat vaak in commercieel zaken betekend voor de keuken of 
tafelruimte. Maar een van de bijzonderheden hierin is dat ook een van de nieuwe gebouwen niet 
voldoet aan deze eisen aan het oppervlakte mindervalide toiletten. Hierbij wordt bedoeld dat de 
Pathe bioscoop een mindervalide toilet heeft van 190 centimeter bij 190 centimeter. Van de toiletten 
die allemaal aan de ITS-maatrichtlijnen voldoen van de minimale oppervlakte bieden ook een 
draaicirkel van 150 centimeter op het mindervalide toilet. Deze zijn dus automatisch het makkelijkst 
toegankelijk voor mensen in een rolstoel. De andere mindervalide toiletten zijn meer geschikt voor 
mensen die nog korte stukjes kunnen lopen of lopen met een rollator.  
 
Ook voor transfers kan er meteen een koppeling gemaakt worden naar de oppervlakte, want in 
samenhang met degene die hiervoor aan voldoen, voldoen ze ook alle aan de 90 centimeter ruimte 
aan een zijde voor de transfer bij het toilet  
 
Een van de zeer positieve punten vanuit het onderzoek is dat elk toilet, wat gecontroleerd is altijd 
open is. Alle mindervalide toiletten zijn altijd open, waardoor er nooit een sleutel gevraagd hoeft te 
worden. Dit is een zeer positief punt vanuit het onderzoek, waar iedereen aan voldoet. Daarnaast 
zijn alle deuren breed genoeg van het mindervalide toilet. De eis is dat de deur ten minste 85 
centimeter breed is, waarbij de smalste 88 centimeter is en de breedste 110 centimeter breed is. 
Voornamelijk zijn de deuren 90 centimeter breed, waardoor ze breed genoeg zijn voor mensen in 
een elektrische rolstoel.  
 
Wel een andere opmerkelijke punt, wat naar voren kwam is dat maar 9 van de 25 mindervalide 
toiletten een beugel heeft aan de binnenzijde van de deur om de deur te sluiten. Dit betekent dat 
maar 36% een beugel heeft aan de binnenzijde. Veel eigenaren waren ook niet op de hoogte en 



schrokken ook ervan toen ze dit hoorde. Enkele zoals Stayokay ging het melden en overleggen of ze 
een beugel gingen plaatsen.  
 
Van de 25 mindervalide toiletten heeft maar 16 mindervalidetoiletten een werkend alarmsysteem, 
dus 64%. Meestal komt het alarm binnen bij de receptie, waardoor er meteen gereageerd op wordt 
door te gaan kijken. Verder moet wel genoemd worden dat er maar enkele mindervalide toiletten 
voldoen aan de eis dat het alarm op 40 centimeter hoogte hangt en volledig rond. Er zijn veel 
mindervalide toiletten, waar het op 10 centimeter hoog hangt en andere waar het niet volledig rond 
is. Dus als je aan de verkeerde zijde valt, dan heb je letterlijk nog eens pech.  
 
Zeven van de 25 mindervalide toiletten heeft alle hulpmiddelen van beugels naast het toilet, 
aangepast wastafel, donkere vloer met wit sanitair en automatisch licht. Dit is dus maar 28% van de 
mindervalide toiletten. 23 van de gecheckte mindervalide toiletten hebben wel een beugel naast het 
mindervalide toilet, dus dat is positief te noemen. 14 van de gecheckte mindervalide toiletten 
hebben weer een aangepast wastafel. 15 van de gecheckte mindervalide toiletten heeft een donkere 
vloer met wit sanitair. Automatisch licht op het mindervalide toilet komt ook 15 keer voor, maar is 
wel een essentieel punt voor iemand met een beperking. Degene komt altijd hier erg lastig aan om 
het licht aan te doen.  
 
Samenvatting:  
Samengevat zijn er enkele goede mindervalide toiletten in Maastricht. Al zijn er natuurlijk nog 
genoeg, die verbeterd dienen te worden voordat ze überhaupt het plakkaat mindervalide toilet 
mogen dragen. Uiteindelijk blijkt dat 60% voldoet aan de minimale oppervlakte van een mindervalide 
toilet. Ook hebben maar 36% van alle mindervalide toiletten een beugel aan de binnenzijde, net als 
het feit dat maar 28% van alle mindervalide toiletten alle hulpmiddelen hebben, waar we naar 
gekeken hebben. Een andere laag procentueel cijfer is dat maar 64% van de mindervalide toiletten 
een werkend alarmsysteem hebben en dan is er nog niet gekeken naar de officiële hoogte, want dan 
zou het cijfer nog lager zijn. Wel is erg positief te noemen dat alle mindervalide toiletten altijd open 
zijn voor mensen met beperkingen en dat alle deuren breed genoeg zijn.  
  



Beste toiletten 
Nummer 1: Theater aan het Vrijthof 
Het beste mindervalide toilet van het centrum is het mindervalide toilet van het Theater aan het 
Vrijthof. Het toilet zelf is erg ruim door zijn oppervlakte van 370 centimeter bij 220 centimeter. Door 
de indeling van het toilet is er genoeg ruimte voor de draaicirkel van een elektrische rolstoel en 
daarnaast is er aan zowel de linkerzijde en rechterzijde van het mindervalide toilet een ruimte van 90 
centimeter om de transfer te maken. Het toilet is goed te sluiten vanuit de binnenkant door de 
gehele beugel aan de binnenzijde van de deur. Er is een goed alarmsysteem aanwezig, waar de 
medewerkers van het theater ook weten, hoe ze het beste kunnen handelen. Verder zijn alle 
middelen van prullenbak, spiegel etc. goed bereikbaar voor iedereen. Het toilet zelf heeft 
toiletbeugels, die je zelf omhoog kan verplaatsen. Uiteindelijk zijn er wel twee mindere punten van 
dit toilet en dat is dat er geen automatisch licht is en dat er gekozen is voor een lichte vloer met wit 
sanitair. Maar al bij al is dit een geschikt toilet, wat centraal ligt in het centrum van Maastricht. Voor 
de volledige checklist verwijs ik u naar bijlage 28: Theater aan het Vrijthof checklist.  
 
Nummer 2: Centre Ceramique  
Het mindervalide toilet bij Centre Ceramique, de bibliotheek van Maastricht aan Plein 1992 biedt 
veel aanpassingen en hulpmiddelen. Het toilet beschikt over een automatisch licht, toiletbeugels, 
aangepast wastafel op hoogte en een donkere vloer met wit sanitair. Verder is het toilet erg ruim 
met een oppervlakte van 280 bij 210 centimeter. Hierdoor is er ruimte voor een minimale draaicirkel 
van 150 centimeter door de goede indeling. De deur heeft een korte beugel aan de binnenzijde van 
de schuifdeur. Het op slot van deze deur gaat lastiger dan normaal, wat wel een groot minder aspect 
is van de deur. Daarnaast staat het slecht aangegeven in het gebouw, maar de medewerkers van 
Centre Ceramique wijzen u graag de weg. Voor de volledige checklist verwijs ik u naar bijlage 7: 
Centre Ceramique checklist.  
 
Nummer 3: Lumière 
Het mindervalide toilet bij Lumière is een ruim toilet, wat erg toegankelijk is door de juiste indeling. 
Hierdoor biedt men een draaicirkel van minimaal 150 centimeter. Het toilet zelf heeft een 
oppervlakte van 285 bij 180 centimeter. Wel biedt het toilet maar aan beide zijde 60 centimeter voor 
een transfer. Er is een goed alarmsysteem aanwezig op juiste hoogte in de gehele rondgang van het 
mindervalide toilet. Daarnaast ligt de balie naast het mindervalide toilet, waardoor de medewerkers 
snel kunnen ingrijpen bij ongevallen. Het mindervalide toilet heeft toiletbeugels, aangepast wastafel 
en automatisch licht. De deur van het mindervalide toilet is breed genoeg voor scootmobielen en 
elektrische rolstoelen. Wel is er geen beugel aanwezig aan de binnenzijde, wat nog een 
aandachtspunt is. Voor de rest is het mindervalide toilet altijd open bij Lumière en goed te vinden 
door de bordjes, die de weg aanwijzen. Voor de volledige checklist verwijs ik u naar bijlage 17: 
Lumière checklist. 
  



Andere: 
Werkplein 
Het werkplein van sociale zaken bevat een goede mindervalide toilet voor degene die hier komen. 
Het toilet is erg ruim door de oppervlakte van 250 centimeter bij 200 centimeter. Hierdoor is er een 
grote draaicirkel voor elektrische rolstoelen, wat het geschikt maakt voor hun. Ook is er aan de 
linkerzijde van het toilet ruimte voor het maken van transfers, wat ook een voordeel is. Een van de 
belangrijkste aandachtspunten is dat het alarm niet rond gaat in het toilet, wat natuurlijk erg 
gevaarlijk is. Verder biedt het toilet beugels, aangepaste wastafel en automatisch licht. Uiteindelijk is 
deze deels uit de Top 3 gevallen vanwege het feit dat het mindervalide toilet wat meer uit het 
centrum ligt en de aandachtspunten. Voor de volledige checklist verwijs ik u naar bijlage 29: 
Werkplein checklist.  
 
Geusseltbad 
Het Geusseltbad heeft een zeer groot en ruim mindervalide toilet met de douche bij het zwembad. 
Daarnaast hebben ze een normaal goed mindervalide toilet bij de kleedkamers. Beide mindervalide 
toiletten zijn erg ruim, wat ook een goede draaicirkel biedt voor iemand in een elektrische rolstoel. 
Daarnaast is er bij elk toilet minimaal aan een zijde een ruimte van 90 centimeter voor een transfer. 
Verder zijn alle hulpmiddelen aanwezig van beugel aan de binnenzijde van de deur, toiletbeugels, 
automatisch licht, donker contrast vloer, aangepast wastafel en een alarm. Dit maakt het al bij al een 
perfect mindervalide toilet. Uiteindelijk is deze deels uit de Top 3 gevallen vanwege het feit dat het 
mindervalide toilet wat meer uit het centrum ligt. Voor de volledige checklist verwijs ik u naar bijlage 
10 en 11: Geusseltbad checklist.  
 
  



Bijlages: 

Bijlage 1: nieuwsbericht ondertekening VN-verdrag voor mensen met een beperking: 

Tweede Kamer stemt in met VN verdrag gelijke 
rechten voor mensen met een beperking 

Gebouwen, winkels, openbaar vervoer en ook websites moeten 
toegankelijk gaan worden voor mensen met een handicap. Dit wordt nu 
bij wet geregeld. Bedrijven kunnen geleidelijk beginnen met eenvoudige 
aanpassingen. De Tweede Kamer heeft dit vandaag unaniem besloten. 

De Tweede Kamer stemde vandaag in met de ratificatie van het VN-verdrag uit 2006 voor gelijke 
rechten van personen met een beperking. Het Verdrag regelt dat iedereen, met of zonder een 
beperking, volwaardig kan deelnemen aan de samenleving. Ratificatie was opgenomen in het 
Regeerakkoord van kabinet Rutte-Asscher. De wet moet nog wel worden goedgekeurd door de Eerste 
Kamer. 

Compromis 
Regeringspartijen PvdA en VVD waren verdeeld. De stemming was eerder deze week 
uitgesteld. PvdA wilde bedrijven verplichten eenvoudige aanpassingen te doen voor gehandicapten. 
De VVD vreesde dat ondernemers daardoor op kosten worden gejaagd en voor de rechter zouden 
kunnen worden gesleept als ze niet meteen aanpassingen doen. SGP en CDA kwamen met een 
bruikbaar compromis. Er wordt nog vastgesteld wat eenvoudige aanpassingen in de praktijk 
betekenen. De regelgeving gaat uiterlijk op 1 januari 2017 in. In een zogenaamde Algemene 
Maatregel van Bestuur worden nadere regels voor toegankelijkheid opgenomen die de maatregelen 
voor de verschillende terreinen beschrijven.  

Historische dag 
PvdA-kamerlid en aanjager van de wet Otwin van Dijk noemde vandaag "Een historische dag voor 
mensen met een beperking in Nederland". Ook staatssecretaris Martin van Rijn van VWS heeft 
verheugd gereageerd op het instemmen van Tweede Kamer met het VN-verdrag voor mensen met 
een handicap. Van Rijn: "Dit is met recht een zeer betekenisvol moment voor heel veel mensen, voor 
mensen met een handicap maar ook voor hun dierbaren. Als bevestiging dat iedereen meetelt. We 
praten hier al lang over en nu gaan we het doen. Toegankelijkheid wordt hiermee vanzelfsprekend." 

Eén op de acht Nederlanders heeft een langdurige beperking en ruim een kwart van de Nederlanders 
heeft nog altijd een achtergestelde positie. Daardoor kunnen zij niet volwaardig aan de samenleving 
meedoen. In Nederland bestaan er wetten, regelgeving en beleid die de positie van mensen met een 
beperking ondersteunen. Toch is de goedkeuring van het verdrag van belang omdat hun positie nog 
altijd te wensen over laat. In het verdrag, waar de regering al in 2007 haar handtekening onder heeft 
gezet, staat wat de overheid moet doen om ervoor te zorgen dat de positie van mensen met een 
beperking verbetert. 

Over het VN-verdrag 
Het VN-verdrag legt de rechten van personen met een beperking vast. Zoals het recht om niet 
gediscrimineerd te worden, het recht op onderwijs en het recht om zelf besluiten te nemen. Als het 
verdrag in werking treedt, is de overheid verplicht maatregelen te nemen die er voor zorgen dat 
mensen met een beperking zo zelfstandig mogelijk aan de samenleving kunnen deelnemen. De Wet 
gelijke behandeling op grond van handicap of chronische ziekte (Wgbh/cz), die tegelijk met de 
goedkeuring van het verdrag aangepast wordt, speelt een belangrijke rol. Die wet bepaalt dat mensen 
niet langer wegens hun beperking geweigerd mogen worden in openbare gelegenheden zoals 
winkels, theaters en cafés. Ook moeten bedrijven vanaf 2017 zorgen voor een toegankelijkheid van 
hun gebouwen en voorzieningen zoals websites, zodat mensen met een beperking van de 
aangeboden diensten gebruik kunnen maken. Een meerderheid van de partijen in de Kamer hebben 
een amendement voor deze algemene verplichting ondersteund.  



 

De regering is van plan om met maatschappelijke organisaties afspraken te maken over wat er nog 
moet gebeuren om te zorgen dat mensen met een beperking volwaardig aan de samenleving kunnen 
deelnemen. Dit gebeurt in nauw overleg met mensen met een handicap of chronische 
ziekte. Het College voor de Rechten van de Menswordt nationale toezichthouder op de naleving van 
het verdrag. Het zal monitoren hoe het gaat met de uitvoering van het verdrag en zo nodig hierover 
met de overheid in gesprek gaan. Het college liet eerder al onderzoek naar de toegankelijkheid van 
overheidswebsites uitvoeren. 

(accessibility, 2016)  

http://www.mensenrechten.nl/
https://www.accessibility.nl/nieuws/2015/05/zorgwekkend-aantal-gemeentenwebsites-ontoegankelijk
https://www.accessibility.nl/nieuws/2015/05/zorgwekkend-aantal-gemeentenwebsites-ontoegankelijk


Bijlage 2: ITS2011_A06 Toiletruimte Integraal Toegankelijk 

 

(toegankelijkheid gebouw, 2016) (PBT consult, 2016) 



 

 

 



 

 

 

  

  



Bijlage 3: ITS2011_A07 Toiletruimte Bezoekbaar Horeca Toilet 

 

(toegankelijkheid gebouw, 2016) (PBT consult, 2016) 



 

Bijlage 4: checklijst Toegankelijkheid mindervalide toiletten 
 

 
 
 
 

Basisinformatie van het gebouw: 
(Tip! Indien aanwezig een visite kaartje vragen en afgeven!)  
1. Naam:            
2. Adres:            
3. Postcode en plaats:           
4. Telefoonnummer:           
5. E-mail adres / Website:          
6. Contactpersoon:           
7. Categorie gebouw:           
8. Gebouw gecheckt op:          -       -      

 
Toilet 
9. Heeft het gebouw een bezoekerstoilet? 
□ Nee  
□ Ja 
 
10. Is het mindervalidetoilet goed aangegeven in het gebouw: 
□ Nee  
□ Ja, door:  
 
11. Heeft het gebouw een of meerdere mindervalidetoilet? 
□ Nee  
□ Ja, hoeveel:  

 
12. Is het mindervalidetoilet te bereiken zonder trap of obstakels? 
□ Nee  
□ Ja 
 
13. Voor het mindervalide toilet is een sleutel nodig? 
□ Nee, is altijd open.  
□ Ja, bij wie ………… 
 
14. De vrije doorgang van het toilet is ten minste 85 cm breed:  
□ Nee, afmetingen; ....... cm  
□ Ja, afmetingen; ....... cm  
 
15. De deur van het toilet draait naar buiten: 
□ Nee, anders 
□ Ja 
 
14a. De deur heeft aan binnenzijde een beugel om de deur te sluiten. 
□ beugel over de gehele breedte van de deur 
□ korte beugel 
 



16. De afmetingen van de totale ruimte is? 
□ Nee  
□ Ja, afmetingen; ....... cm. x ....... cm. 
 Minimale eisen zijn: 220 cm x 165 cm 
 
 
17.  Er is ten minste aan één zijde van de toiletpot minimaal 90 cm vrij voor de transfers. 
□ Nee, afmetingen; ....... cm  
□ Ja, welke zijde:  
  
18. Hangt de onderkant van de wastafel op minimaal 75 cm hoogte: 

Vanwege onder rijbaarheid  
□ Nee, afmetingen; ....... cm  
□ Ja 
 
17A. De sifon is naar achteren geplaatst bij de wastafel: 
□ Nee 
□ Ja 
  
19. Er is een draaicirkel van 150 cm beschikbaar voor de rolstoel in de ruimte: 
□ Nee, afmetingen; ....... cm  
□ Ja 

 
20.  De spiegel van in de ruimte is bruikbaar voor mensen in een rolstoel; 
□ Nee 
□ Ja, wat voor soort spiegel:         

 
21. De handdoekjes, zeep en toiletpapier zijn makkelijk te bereiken voor iedereen.  
□ Nee, hoezo niet en voor wie niet:         
□ Ja 
 
22. Is er een werkende alarminstallatie op rondgang van 40cm hoogte in de ruimte:  
□ Nee, aantal cm hoogte: ……. 
□ Ja, waar komt het alarm binnen en hoe wordt er op gereageerd:  
             

  
23. Het toilet beschikt over de volgende aanpassingen / hulpmiddelen; 
□ N.V.T. 
□ Beugels naast de toiletpot 
□ Aangepaste wastafel 
□ Een donkere vloer met wit sanitair ivm het contrast. 
□ Automatisch licht 
□ Anders;            
 
24. Het toilet beschikt over een verzorgingstafel; 
□ N.V.T.  
□ Nee , willen ze in een ruimte ernaast dit aanbieden.   
□ Ja, afmetingen; ....... cm. x ....... cm. 
  



 
25. Eventuele opmerkingen toilet:        

            
             
             
             
  

 
26. Is de eigenaar / ondernemer van plan de mindervalide toilet toegankelijk te maken? 
□ Ja 
□ Nee 
 
27. Gaat de eigenaar ermee akkoord met het eventueel openbaar maken van de gegevens.  
□ Ja 
□ Nee 
 
28. Welke aanpassingen zijn er nodig de mindervalide toilet toegankelijk te krijgen?  

            
             
            
             
 
 

 
Check uitgevoerd door:  
             
 
Datum: 
             
 
Handtekening: 
             

  



Bijlage 5: Apple Park Checklist 

 
Basisinformatie van het gebouw: 
1. Naam: Apple Park  
2. Adres: P. de Coubertinweg 3 
3. Postcode en plaats: 6225 XT Maastricht 
4. Telefoonnummer: 043-3529000 
5. E-mail adres / Website: www.applepark.nl 
6. Contactpersoon: Justice Peters 
7. Categorie gebouw: Hotel 
8. Gebouw gecheckt op:  28-11-2016 

 
Toilet 
9. Heeft het gebouw een bezoekerstoilet? 
□ Nee  
X Ja 
 
10. Is het mindervalidetoilet goed aangegeven in het gebouw: 
□ Nee,  
X Ja, door: Bordjes + personeel wilt meelopen.  
 
11. Heeft het gebouw een of meerdere mindervalidetoilet? 
□ Nee  
x Ja, hoeveel: 1 mindervalide toilet 

 
12. Is het mindervalidetoilet te bereiken zonder trap of obstakels? 
□ Nee  
x Ja,  
 
13. Voor het mindervalide toilet is een sleutel nodig? 
x Nee, is altijd open.  
□ Ja, bij wie ………… 
 
14. De vrije doorgang van het toilet is ten minste 85 cm breed:  
□ Nee, afmetingen; ....... cm  
x Ja, afmetingen; 90 cm  
 
15. De deur van het toilet draait naar buiten: 
□ Nee, anders  
X Ja 
 
14a. De deur heeft aan binnenzijde een beugel om de deur te sluiten. 
□ beugel over de gehele breedte van de deur 
□ korte beugel 
X Geen beugel 
 
16. De afmetingen van de totale ruimte is? 
□ Nee, afmetingen  
X Ja, afmetingen; 278 cm. x 183 cm. 
 
 



17.  Er is ten minste aan één zijde van de toiletpot minimaal 90 cm vrij voor de transfers. 
X Nee, afmetingen; 80 cm  
□Ja, welke zijde:  
  
18. Hangt de onderkant van de wastafel op minimaal 75 cm hoogte: 

Vanwege onder rijbaarheid  
□  Nee 
X  Ja 
 
18A. De sifon is naar achteren geplaatst bij de wastafel: 
□  Nee 
X  Ja 
  
19. Er is een draaicirkel van 150 cm beschikbaar voor de rolstoel in de ruimte: 
□ Nee, afmetingen  
X Ja 

 
20.  De spiegel van in de ruimte is bruikbaar voor mensen in een rolstoel; 
□ Nee 
X Ja, wat voor soort spiegel: lange, kantelbare spiegel 

 
21. De handdoekjes, zeep en toiletpapier zijn makkelijk te bereiken voor iedereen.  
X Nee, hoezo niet en voor wie niet: toiletpapier ver reiken.  
□Ja 
 
22. Is er een werkende alarminstallatie op rondgang van 40cm hoogte in de ruimte:  
□ Nee.  
X Ja, waar komt het alarm binnen en hoe wordt er op gereageerd:  
Koordalarm komt binnen bij de receptie 

  
23. Het toilet beschikt over de volgende aanpassingen / hulpmiddelen; 
□ N.V.T. 
X Beugels naast de toiletpot 
X Aangepaste wastafel 
X Een donkere vloer met wit sanitair ivm het contrast. 
□ Automatisch licht 
□ Anders;            
 
24. Het toilet beschikt over een verzorgingstafel; 
□N.V.T.  
□ Nee , willen ze in een ruimte ernaast dit aanbieden.  
X  Ja, afmetingen; 68 x 40 cm 
 
25. Eventuele opmerkingen toilet: Ruim toilet met een grote draaicirkel.  
 
26. Is de eigenaar / ondernemer van plan de mindervalide toilet toegankelijk te maken? 
X Ja 
□ Nee 
 
27. Gaat de eigenaar ermee akkoord met het eventueel openbaar maken van de gegevens.  
X Ja 
□ Nee 



 
28. Welke aanpassingen zijn er nodig de mindervalide toilet toegankelijk te krijgen?  

WC rol bevestigen aan de beugel en alarm rondgang.  
             
Check uitgevoerd door:  
Leroy Verhoeven en Davidy Sardis 
 
Datum: 
28-11-2016 
 

Foto’s Apple Park mindervalide toilet: 
 

 

 

 

 

 



 

  



Bijlage 6: Bonhomme Checklist 
 

Basisinformatie van het gebouw: 
1. Naam: Bonhomme  
2. Adres: Maaspromenade 78 
3. Postcode en plaats: 6211 HS Maastricht 
4. Telefoonnummer: 043-3510518 
5. E-mail adres / Website: www.bonhomme.nl 
6. Contactpersoon: Youri Dreezen 
7. Categorie gebouw: Brasserie 
8. Gebouw gecheckt op:  24-11-2016 

 
Toilet 
9. Heeft het gebouw een bezoekerstoilet? 
□ Nee  
X Ja 
 
10. Is het mindervalidetoilet goed aangegeven in het gebouw: 
X Nee, het toilet is niet aangegeven. 
□ Ja, door:  
 
11. Heeft het gebouw een of meerdere mindervalidetoilet? 
□ Nee  
x Ja, hoeveel: 1 mindervalide toilet 

 
12. Is het mindervalidetoilet te bereiken zonder trap of obstakels? 
□ Nee  
x Ja,  
 
13. Voor het mindervalide toilet is een sleutel nodig? 
x Nee, is altijd open.  
□ Ja, bij wie ………… 
 
14. De vrije doorgang van het toilet is ten minste 85 cm breed:  
□ Nee, afmetingen; ....... cm  
x Ja, afmetingen; 97 cm  
 
15. De deur van het toilet draait naar buiten: 
X Nee, anders schuifdeur 
□ Ja 
 
14a. De deur heeft aan binnenzijde een beugel om de deur te sluiten. 
□ beugel over de gehele breedte van de deur 
□ korte beugel 
X Geen beugel 
 
16. De afmetingen van de totale ruimte is? 
□ Nee, afmetingen  
X Ja, afmetingen; 225 cm. x 165 cm. 
 Minimale eisen zijn: 220 cm x 165 cm 
 



17.  Er is ten minste aan één zijde van de toiletpot minimaal 90 cm vrij voor de transfers. 
□ Nee, afmetingen; ....... cm  
x Ja, welke zijde: rechts van het toilet 
  
18. Hangt de onderkant van de wastafel op minimaal 75 cm hoogte: 

Vanwege onder rijbaarheid  
□  Nee 
X  Ja 
 
18A. De sifon is naar achteren geplaatst bij de wastafel: 
X  Nee 
□  Ja 
  
19. Er is een draaicirkel van 150 cm beschikbaar voor de rolstoel in de ruimte: 
X Nee, afmetingen 125 cm 
□ Ja 

 
20.  De spiegel van in de ruimte is bruikbaar voor mensen in een rolstoel; 
□ Nee 
X Ja, wat voor soort spiegel: kantelbare spiegel 

 
21. De handdoekjes, zeep en toiletpapier zijn makkelijk te bereiken voor iedereen.  
□Nee, hoezo niet en voor wie niet:  
X  Ja 
 
22. Is er een werkende alarminstallatie op rondgang van 40cm hoogte in de ruimte:  
□ Nee.  
X Ja, waar komt het alarm binnen en hoe wordt er op gereageerd:  
10 cm hoogte hangt het alarm en het komt binnen bij de bar met geluid. 

  
23. Het toilet beschikt over de volgende aanpassingen / hulpmiddelen; 
□ N.V.T. 
X Beugels naast de toiletpot 
□ Aangepaste wastafel 
X Een donkere vloer met wit sanitair ivm het contrast. 
□ Automatisch licht 
□ Anders;            
 
24. Het toilet beschikt over een verzorgingstafel; 
X N.V.T.  
□ Nee , willen ze in een ruimte ernaast dit aanbieden.  
□ Ja, afmetingen;  
 
25. Eventuele opmerkingen toilet: Het toilet wordt vaker als opslagruimte gebruikt. Personeel wilt 

dan wel alles weghalen. 
 
26. Is de eigenaar / ondernemer van plan de mindervalide toilet toegankelijk te maken? 
□ Ja 
X Nee 
 
 
 



27. Gaat de eigenaar ermee akkoord met het eventueel openbaar maken van de gegevens.  
X Ja 
□ Nee 
 
28. Welke aanpassingen zijn er nodig de mindervalide toilet toegankelijk te krijgen?  

Dat het toilet niet als opslagruimte wordt gebruikt. 
            
Check uitgevoerd door:  
Leroy Verhoeven  
 
Datum: 
24-11-2016 

 

Foto’s Bonhomme mindervalide toilet: 

 

 

 



 

 

 



Bijlage 7: Centre Ceramique Checklist: 
 

Basisinformatie van het gebouw: 
1. Naam: Centre Ceramique 
2. Adres: Avenue Ceramique 50 
3. Postcode en plaats: 6221 KV Maastricht 
4. Telefoonnummer: 043-3505600 
5. E-mail adres / Website: www.centreceramique.nl 
6. Contactpersoon: -  
7. Categorie gebouw: Bibliotheek  
8. Gebouw gecheckt op:  20-1-2017 

 
Toilet 
9. Heeft het gebouw een bezoekerstoilet? 
□ Nee  
X Ja 
 
10. Is het mindervalidetoilet goed aangegeven in het gebouw: 
X Nee, pas op de deur. Medewerkers zijn wel behulpzaam. 
□ Ja, door:  
 
11. Heeft het gebouw een of meerdere mindervalidetoilet? 
□ Nee  
x Ja, hoeveel: 1 mindervalide toilet 

 
12. Is het mindervalidetoilet te bereiken zonder trap of obstakels? 
□ Nee  
x Ja,  
 
13. Voor het mindervalide toilet is een sleutel nodig? 
x Nee, is altijd open.  
□ Ja, bij wie ………… 
 
14. De vrije doorgang van het toilet is ten minste 85 cm breed:  
□ Nee, afmetingen; ....... cm  
x Ja, afmetingen; 110 cm  
 
15. De deur van het toilet draait naar buiten: 
X Nee, anders schuifdeur 
□ Ja 
 
14a. De deur heeft aan binnenzijde een beugel om de deur te sluiten. 
□ beugel over de gehele breedte van de deur 
X korte beugel 
 
16. De afmetingen van de totale ruimte is? 
□ Nee, afmetingen  
X Ja, afmetingen; 280 cm. x 210 cm. 
 Minimale eisen zijn: 220 cm x 165 cm 
 
 



17.  Er is ten minste aan één zijde van de toiletpot minimaal 90 cm vrij voor de transfers. 
X Nee, beide ongeveer 80 centimeter 
□ Ja, welke zijde:  
  
18. Hangt de onderkant van de wastafel op minimaal 75 cm hoogte: 

Vanwege onder rijbaarheid  
□  Nee 
X  Ja 
 
18A. De sifon is naar achteren geplaatst bij de wastafel: 
□  Nee 
X  Ja 
  
19. Er is een draaicirkel van 150 cm beschikbaar voor de rolstoel in de ruimte: 
□ Nee, afmetingen  
X Ja 

 
20.  De spiegel van in de ruimte is bruikbaar voor mensen in een rolstoel; 
□ Nee 
X Ja, wat voor soort spiegel: Lange spiegel 

 
21. De handdoekjes, zeep en toiletpapier zijn makkelijk te bereiken voor iedereen.  
□ Nee, hoezo niet en voor wie niet:  
X Ja 
 
22. Is er een werkende alarminstallatie op rondgang van 40cm hoogte in de ruimte:  
□ Nee.  
X Ja, waar komt het alarm binnen en hoe wordt er op gereageerd:  
Alarm komt binnen bij de receptie 

  
23. Het toilet beschikt over de volgende aanpassingen / hulpmiddelen; 
□ N.V.T. 
X Beugels naast de toiletpot 
X Aangepaste wastafel 
X een donkere vloer met wit sanitair ivm het contrast. 
X Automatisch licht 
□ Anders;            
 
24. Het toilet beschikt over een verzorgingstafel; 
□ N.V.T.  
□ Nee , willen ze in een ruimte ernaast dit aanbieden.  
X  Ja, afmetingen; 70 x 35 cm 
 
25. Eventuele opmerkingen toilet: Ruim toilet met een grote draaicirkel.  

 
26. Is de eigenaar / ondernemer van plan de mindervalide toilet toegankelijk te maken? 
□ Ja 
X Nee 
 
27. Gaat de eigenaar ermee akkoord met het eventueel openbaar maken van de gegevens.  
X Ja 
□ Nee 



 
28. Welke aanpassingen zijn er nodig de mindervalide toilet toegankelijk te krijgen?  

Prullenbak verplaatsen 
             
Check uitgevoerd door:  
Leroy 
 
Datum: 
20-11-2017 
 

Foto’s Centre Ceramique mindervalide toilet: 

 
 

  



 



 

 

 

 



Bijlage 8: Crownplaza Checklist 
 

Basisinformatie van het gebouw: 
1. Naam: Crowne Plaza  
2. Adres: Ruijterij 1 
3. Postcode en plaats: 6211 EW Maastricht 
4. Telefoonnummer: 043 350 9191 
5. E-mail adres / Website: www.cpmaastricht.com  
6. Contactpersoon: - 
7. Categorie gebouw: hotel  
8. Gebouw gecheckt op:  9-1-2016 

 
Toilet 
9. Heeft het gebouw een bezoekerstoilet? 
□ Nee  
X Ja 
 
10. Is het mindervalidetoilet goed aangegeven in het gebouw: 
□ Nee,  
X Ja, door: Bordjes  
 
11. Heeft het gebouw een of meerdere mindervalidetoilet? 
□ Nee  
x Ja, hoeveel: 1 mindervalide toilet 

 
12. Is het mindervalidetoilet te bereiken zonder trap of obstakels? 
□ Nee  
x Ja,  
 
13. Voor het mindervalide toilet is een sleutel nodig? 
x Nee, is altijd open.  
□ Ja, bij wie ………… 
 
14. De vrije doorgang van het toilet is ten minste 85 cm breed:  
□ Nee, afmetingen; ....... cm  
x Ja, afmetingen; 90 cm  
 
15. De deur van het toilet draait naar buiten: 
□ Nee, anders  
X Ja 
 
14a. De deur heeft aan binnenzijde een beugel om de deur te sluiten. 
□ beugel over de gehele breedte van de deur 
□ korte beugel 
X Geen beugel 
 
16. De afmetingen van de totale ruimte is? 
X Nee, afmetingen; 200 - 135  
□ Ja, afmetingen;  
 Minimale eisen zijn: 220 cm x 165 cm 
 



17.  Er is ten minste aan één zijde van de toiletpot minimaal 90 cm vrij voor de transfers. 
□ Nee, afmetingen;   
X Ja, welke zijde: rechts  
  
18. Hangt de onderkant van de wastafel op minimaal 75 cm hoogte: 

Vanwege onder rijbaarheid  
□  Nee 
X  Ja 
 
18A. De sifon is naar achteren geplaatst bij de wastafel: 
X  Nee 
□  Ja 
  
19. Er is een draaicirkel van 150 cm beschikbaar voor de rolstoel in de ruimte: 
X Nee, afmetingen 120 cm 
□ Ja 

 
20.  De spiegel van in de ruimte is bruikbaar voor mensen in een rolstoel; 
X Nee 
□ Ja, wat voor soort spiegel:  

 
21. De handdoekjes, zeep en toiletpapier zijn makkelijk te bereiken voor iedereen.  
□ Nee, hoezo niet en voor wie niet:  
X Ja 
 
22. Is er een werkende alarminstallatie op rondgang van 40cm hoogte in de ruimte:  
□Nee,  
X  Ja, waar komt het alarm binnen en hoe wordt er op gereageerd:  
Balie, kortbij het mindervalide toilet 

  
23. Het toilet beschikt over de volgende aanpassingen / hulpmiddelen; 
□ N.V.T. 
X Beugels naast de toiletpot 
X Aangepaste wastafel 
X Een donkere vloer met wit sanitair ivm het contrast. 
X Automatisch licht 
□ Anders;            
 
24. Het toilet beschikt over een verzorgingstafel; 
□N.V.T.  
□  Nee , willen ze in een ruimte ernaast dit aanbieden.  
X  Ja, afmetingen 90 x 50 cm 
 
25. Eventuele opmerkingen toilet: Hygiënische toilet en alle aanpassingen aanwezig.  

 
26. Is de eigenaar / ondernemer van plan de mindervalide toilet toegankelijk te maken? 
□ Ja 
X Nee 
 
27. Gaat de eigenaar ermee akkoord met het eventueel openbaar maken van de gegevens.  
X Ja 
□ Nee 



28. Welke aanpassingen zijn er nodig de mindervalide toilet toegankelijk te krijgen?  
Groter toilet met een beugel aan de binnenzijde.       
    
Check uitgevoerd door:  
Davidy Sardis 
 
Datum: 
9-1-2017 
 

Foto’s Crowne Plaza mindervalide toilet: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
  



 

 

  



Bijlage 9: Euroscoop Maastricht Checklist 
 

Basisinformatie van het gebouw: 
1. Naam: Euroscoop Maastricht 
2. Adres: Wilhelminasingel 39 
3. Postcode en plaats: 6221 BE Maastricht 
4. Telefoonnummer: 043 - 82 00 320 
5. E-mail adres / Website: maastricht@euroscoop.nl 
6. Contactpersoon: \ 
7. Categorie gebouw: bioscoop 
8. Gebouw gecheckt op:  06-12-2016 

 
Toilet 
9. Heeft het gebouw een bezoekerstoilet? 
□ Nee  
X Ja 
 
10. Is het mindervalidetoilet goed aangegeven in het gebouw: 
□ Nee,  
X Ja, door: Bordjes . 
 
11. Heeft het gebouw een of meerdere mindervalidetoilet? 
□ Nee  
x Ja, hoeveel: 1 mindervalide toilet. 

 
12. Is het mindervalidetoilet te bereiken zonder trap of obstakels? 
□ Nee  
x Ja, lage drempel aanwezig .  
 
13. Voor het mindervalide toilet is een sleutel nodig? 
x Nee, is altijd open.  
□ Ja, bij wie ………… 
 
14. De vrije doorgang van het toilet is ten minste 85 cm breed:  
□ Nee, afmetingen; ....... cm  
x Ja, afmetingen; 90 cm  
 
15. De deur van het toilet draait naar buiten: 
□Nee, anders  
X Ja 
 
14a. De deur heeft aan binnenzijde een beugel om de deur te sluiten. 
□ beugel over de gehele breedte van de deur 
□ korte beugel 
X Geen beugel 
 
16. De afmetingen van de totale ruimte is? 
□ Nee, afmetingen  
X Ja, afmetingen 220 cm x 175 cm 
 Minimale eisen zijn: 220 cm x 165 cm 
 

mailto:maastricht@euroscoop.nl


17.  Er is ten minste aan één zijde van de toiletpot minimaal 90 cm vrij voor de transfers. 
X Nee, afmetingen; 60 cm  
□Ja, welke zijde:  
  
18. Hangt de onderkant van de wastafel op minimaal 75 cm hoogte: 

Vanwege onder rijbaarheid  
□  Nee 
X  Ja 
 
18A. De sifon is naar achteren geplaatst bij de wastafel: 
X  Nee 
□  Ja 
  
19. Er is een draaicirkel van 150 cm beschikbaar voor de rolstoel in de ruimte: 
X Nee, afmetingen 80 cm. 
□Ja 

 
20.  De spiegel van in de ruimte is bruikbaar voor mensen in een rolstoel; 
X Nee 
□ Ja, wat voor soort spiegel: 

 
21. De handdoekjes, zeep en toiletpapier zijn makkelijk te bereiken voor iedereen.  
XNee, hoezo niet en voor wie niet: papier is wel binnen handbereik voor rolstoelen . 
□Ja 
 
22. Is er een werkende alarminstallatie op rondgang van 40cm hoogte in de ruimte:  
X Nee , is geen aanwezig . 
□Ja, waar komt het alarm binnen en hoe wordt er op gereageerd:  
 

  
23. Het toilet beschikt over de volgende aanpassingen / hulpmiddelen; 
□ N.V.T. 
X Beugels naast de toiletpot 
XAangepaste wastafel 
XEen donkere vloer met wit sanitair ivm het contrast. 
X Automatisch licht 
□ Anders;            
 
24. Het toilet beschikt over een verzorgingstafel; 
□N.V.T.  
X Nee , willen ze in een ruimte ernaast dit aanbieden.  
□Ja, afmetingen;  
 
25. Eventuele opmerkingen toilet: goed onderhouden toilet .  

 
26. Is de eigenaar / ondernemer van plan de mindervalide toilet toegankelijk te maken? 
□ Ja 
X Nee 
 
27. Gaat de eigenaar ermee akkoord met het eventueel openbaar maken van de gegevens.  
X Ja 
□ Nee 



28. Welke aanpassingen zijn er nodig de mindervalide toilet toegankelijk te krijgen?  
Groter maken, beugel aan de binnenzijde bevestigen, zorgen dat de zeep binnen handbereik 
komt te hangen/staan .         
             
Check uitgevoerd door:  
Davidy Sardis 
 
Datum: 
06-12-2016 
 

Foto’s Euroscoop Maastricht mindervalide toilet: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  



Bijlage 10: Geusseltbad mindervalide toilet kleedkamer Checklist 
 

Basisinformatie van het gebouw: 
1. Naam: Geusseltbad  
2. Adres: Discusworp 4 
3. Postcode en plaats: 6225 XP Maastricht 
4. Telefoonnummer: 043-3504500 
5. E-mail adres / Website: info@maastrichtsport.nl 
6. Contactpersoon: Dhr. Lameriks 
7. Categorie gebouw: Zwembad  
8. Gebouw gecheckt op:  15-12-2016 

 Toilet bij de kleedkamers. Zelfde toilet als bij het kantoor en het restaurant. 

 
Toilet 
9. Heeft het gebouw een bezoekerstoilet? 
□ Nee  
X Ja 
 
10. Is het mindervalidetoilet goed aangegeven in het gebouw: 
□ Nee,  
X Ja, door: Bordjes  
 
11. Heeft het gebouw een of meerdere mindervalidetoilet? 
□ Nee  
x Ja, hoeveel: 8 mindervalide toiletten: 1 bij kantoor, 4 bij het zwembad met douche, 1 bij het 
restaurant en 3 bij de kleedkamers 

 
12. Is het mindervalidetoilet te bereiken zonder trap of obstakels? 
□ Nee  
x Ja  
 
13. Voor het mindervalide toilet is een sleutel nodig? 
x Nee, is altijd open.  
□ Ja, bij wie ………… 
 
14. De vrije doorgang van het toilet is ten minste 85 cm breed:  
□ Nee, afmetingen; ....... cm  
x Ja, afmetingen; 90 cm  
 
15. De deur van het toilet draait naar buiten: 
□ Nee, anders  
X Ja 
 
14a. De deur heeft aan binnenzijde een beugel om de deur te sluiten. 
X beugel over de gehele breedte van de deur 
□ korte beugel 
 
16. De afmetingen van de totale ruimte is? 
X Nee, afmetingen  
□ Ja, afmetingen; 195 cm. x 170 cm. 
 



17.  Er is ten minste aan één zijde van de toiletpot minimaal 90 cm vrij voor de transfers. 
X Nee, afmetingen;  80 
□Ja, welke zijde:  
  
18. Hangt de onderkant van de wastafel op minimaal 75 cm hoogte: 

Vanwege onder rijbaarheid  
□  Nee 
X  Ja 
 
18A. De sifon is naar achteren geplaatst bij de wastafel: 
□  Nee 
X  Ja 
  
19. Er is een draaicirkel van 150 cm beschikbaar voor de rolstoel in de ruimte: 
X Nee, afmetingen 120 
□ Ja 

 
20.  De spiegel van in de ruimte is bruikbaar voor mensen in een rolstoel; 
□ Nee 
X Ja, wat voor soort spiegel: spiegel op hoogte 

 
21. De handdoekjes, zeep en toiletpapier zijn makkelijk te bereiken voor iedereen.  
□ Nee, hoezo niet en voor wie niet:   
X Ja 
 
22. Is er een werkende alarminstallatie op rondgang van 40cm hoogte in de ruimte:  
□ Nee.  
X Ja, waar komt het alarm binnen en hoe wordt er op gereageerd:  
Koordalarm komt binnen bij de receptie. Het is wel maar op 10 cm hoogte.  

  
23. Het toilet beschikt over de volgende aanpassingen / hulpmiddelen; 
□ N.V.T. 
X Beugels naast de toiletpot 
X Aangepaste wastafel 
□ Een donkere vloer met wit sanitair ivm het contrast. 
X Automatisch licht 
□ Anders;            
 
24. Het toilet beschikt over een verzorgingstafel; 
X N.V.T.  
□ Nee , willen ze in een ruimte ernaast dit aanbieden.  
□  Ja, afmetingen;  
 
25. Eventuele opmerkingen toilet: Eenvoudig toilet met de juiste hulpmiddelen aanwezig. 

 
 
  
 
 
 
 
 



26. Is de eigenaar / ondernemer van plan de mindervalide toilet toegankelijk te maken? 
X Ja 
□ Nee 
 
27. Gaat de eigenaar ermee akkoord met het eventueel openbaar maken van de gegevens.  
X Ja 
□ Nee 
 
28. Welke aanpassingen zijn er nodig de mindervalide toilet toegankelijk te krijgen?  

Niet van toepassing.          
         
Check uitgevoerd door:  
Leroy Verhoeven  
 
Datum: 
15-12-2016 
 

Foto’s Geusseltbad kleedkamers mindervalide toilet: 

 

 

 



 

 

 



 

  



Bijlage 11: Geusseltbad mindervalide toilet zwembad Checklist 
 

Basisinformatie van het gebouw: 
1. Naam: Geusseltbad  
2. Adres: Discusworp 4 
3. Postcode en plaats: 6225 XP Maastricht 
4. Telefoonnummer: 043-3504500 
5. E-mail adres / Website: info@maastrichtsport.nl 
6. Contactpersoon: Dhr. Lameriks 
7. Categorie gebouw: Zwembad  
8. Gebouw gecheckt op:  15-12-2016 

 Toilet bij het zwembad 

 
Toilet 
9. Heeft het gebouw een bezoekerstoilet? 
□ Nee  
X Ja 
 
10. Is het mindervalidetoilet goed aangegeven in het gebouw: 
□ Nee,  
X Ja, door: Bordjes  
 
11. Heeft het gebouw een of meerdere mindervalidetoilet? 
□ Nee  
x Ja, hoeveel: 8 mindervalide toiletten: 1 bij kantoor, 4 bij het zwembad met douche, 1 bij het 
restaurant en 3 bij de kleedkamers 

 
12. Is het mindervalidetoilet te bereiken zonder trap of obstakels? 
□ Nee  
x Ja  
 
13. Voor het mindervalide toilet is een sleutel nodig? 
x Nee, is altijd open.  
□ Ja, bij wie ………… 
 
14. De vrije doorgang van het toilet is ten minste 85 cm breed:  
□ Nee, afmetingen; ....... cm  
x Ja, afmetingen; 90 cm  
 
15. De deur van het toilet draait naar buiten: 
□ Nee, anders  
X Ja 
 
14a. De deur heeft aan binnenzijde een beugel om de deur te sluiten. 
X beugel over de gehele breedte van de deur 
□ korte beugel 
 
16. De afmetingen van de totale ruimte is? 
□ Nee, afmetingen  
X Ja, afmetingen; 300 cm. x 245 cm. 
 Minimale eisen zijn: 220 cm x 165 cm 



17.  Er is ten minste aan één zijde van de toiletpot minimaal 90 cm vrij voor de transfers. 
□Nee, afmetingen;   
XJa, welke zijde: Links 
  
18. Hangt de onderkant van de wastafel op minimaal 75 cm hoogte: 

Vanwege onder rijbaarheid  
□  Nee 
X  Ja 
 
18A. De sifon is naar achteren geplaatst bij de wastafel: 
□  Nee 
X  Ja 
  
19. Er is een draaicirkel van 150 cm beschikbaar voor de rolstoel in de ruimte: 
□ Nee, afmetingen  
X Ja 

 
20.  De spiegel van in de ruimte is bruikbaar voor mensen in een rolstoel; 
□ Nee 
X Ja, wat voor soort spiegel: spiegel op hoogte 

 
21. De handdoekjes, zeep en toiletpapier zijn makkelijk te bereiken voor iedereen.  
□ Nee, hoezo niet en voor wie niet:   
X Ja 
 
22. Is er een werkende alarminstallatie op rondgang van 40cm hoogte in de ruimte:  
□ Nee.  
X Ja, waar komt het alarm binnen en hoe wordt er op gereageerd:  
Koordalarm komt binnen bij de receptie. Het is wel maar op 10 cm hoogte.  

  
23. Het toilet beschikt over de volgende aanpassingen / hulpmiddelen; 
□ N.V.T. 
X Beugels naast de toiletpot 
X Aangepaste wastafel 
X Een donkere vloer met wit sanitair ivm het contrast. 
X Automatisch licht 
□ Anders;            
 
24. Het toilet beschikt over een verzorgingstafel; 
X N.V.T.  
□ Nee , willen ze in een ruimte ernaast dit aanbieden.  
□  Ja, afmetingen;  
 
25. Eventuele opmerkingen toilet: Erg ruim toilet met een douche aanwezig. 

 
26. Is de eigenaar / ondernemer van plan de mindervalide toilet toegankelijk te maken? 
X Ja 
□ Nee 
 
27. Gaat de eigenaar ermee akkoord met het eventueel openbaar maken van de gegevens.  
X Ja 
□ Nee 



 
28. Welke aanpassingen zijn er nodig de mindervalide toilet toegankelijk te krijgen?  

Niet van toepassing.          
       
Check uitgevoerd door:  
Leroy Verhoeven  
 
Datum: 
15-12-2016 
 

Foto’s Geusseltbad zwembad mindervalide toilet: 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



 

 



 

 



 
  



Bijlage 12: Ipanema / Bonnefanten Museum Checklist 
 

Basisinformatie van het gebouw: 
1. Naam: Ipanema / Bonnefanten Museum  
2. Adres: Avenue Ceramique 250 
3. Postcode en plaats: 6221 KX Maastricht 
4. Telefoonnummer: 043-3290190 
5. E-mail adres / Website: www.bonnefanten.nl 
6. Contactpersoon: Stijn Huijts  
7. Categorie gebouw: Museum 
8. Gebouw gecheckt op:  29-11-2016 

 
Toilet 
9. Heeft het gebouw een bezoekerstoilet? 
□ Nee  
X Ja 
 
10. Is het mindervalidetoilet goed aangegeven in het gebouw: 
□ Nee,  
X Ja, door: Bordje naast het toilet. 
 
11. Heeft het gebouw een of meerdere mindervalidetoilet? 
□ Nee  
x Ja, hoeveel: 1 mindervalide toilet 

 
12. Is het mindervalidetoilet te bereiken zonder trap of obstakels? 
□ Nee  
x Ja,  
 
13. Voor het mindervalide toilet is een sleutel nodig? 
x Nee, is altijd open.  
□ Ja, bij wie ………… 
 
14. De vrije doorgang van het toilet is ten minste 85 cm breed:  
□ Nee, afmetingen; ....... cm  
x Ja, afmetingen; 95 cm  
 
15. De deur van het toilet draait naar buiten: 
□ Nee, anders  
X Ja 
 
14a. De deur heeft aan binnenzijde een beugel om de deur te sluiten. 
□ beugel over de gehele breedte van de deur 
X korte beugel 
 
16. De afmetingen van de totale ruimte is? 
□ Nee, afmetingen  
X Ja, afmetingen; 349 cm. x 276 cm. 
 Minimale eisen zijn: 220 cm x 165 cm 
 
 



17.  Er is ten minste aan één zijde van de toiletpot minimaal 90 cm vrij voor de transfers. 
□ Nee,  
X Ja, welke zijde: Links en rechts 
  
18. Hangt de onderkant van de wastafel op minimaal 75 cm hoogte: 

Vanwege onder rijbaarheid  
□  Nee 
X  Ja 
 
18A. De sifon is naar achteren geplaatst bij de wastafel: 
□  Nee 
X  Ja 
  
19. Er is een draaicirkel van 150 cm beschikbaar voor de rolstoel in de ruimte: 
□ Nee, afmetingen  
X Ja 

 
20.  De spiegel van in de ruimte is bruikbaar voor mensen in een rolstoel; 
□ Nee 
X Ja, wat voor soort spiegel: kantelbare spiegel 

 
21. De handdoekjes, zeep en toiletpapier zijn makkelijk te bereiken voor iedereen.  
□ Nee, hoezo niet en voor wie niet:  
X Ja 
 
22. Is er een werkende alarminstallatie op rondgang van 40cm hoogte in de ruimte:  
□ Nee.  
X Ja, waar komt het alarm binnen en hoe wordt er op gereageerd:  
Koordalarm komt binnen bij de receptie 

  
23. Het toilet beschikt over de volgende aanpassingen / hulpmiddelen; 
□ N.V.T. 
X Beugels naast de toiletpot 
X Aangepaste wastafel 
□ een donkere vloer met wit sanitair ivm het contrast. 
X Automatisch licht 
□ Anders;            
 
24. Het toilet beschikt over een verzorgingstafel; 
X N.V.T.  
□ Nee , willen ze in een ruimte ernaast dit aanbieden.  
□  Ja, afmetingen;  
 
25. Eventuele opmerkingen toilet: Ruim toilet met een grote draaicirkel.  

 
26. Is de eigenaar / ondernemer van plan de mindervalide toilet toegankelijk te maken? 
□ Ja 
X Nee 
 
27. Gaat de eigenaar ermee akkoord met het eventueel openbaar maken van de gegevens.  
X Ja 
□ Nee 



 
28. Welke aanpassingen zijn er nodig de mindervalide toilet toegankelijk te krijgen?  

Donkere vloer voor de slechtziende        
             
Check uitgevoerd door:  
Georgia 
 
Datum: 
29-11-2016 

 

Foto’s Ipanema / Bonnefanten Museum mindervalide toilet: 

 

  



 

  



Bijlage 13: Kruisherenhotel Checklist 
 

Basisinformatie van het gebouw: 
1. Naam: Kruisherenhotel  
2. Adres: Kruisherengang 19-23 
3. Postcode en plaats: 6211 NW Maastricht 
4. Telefoonnummer: 043-3292020 
5. E-mail adres / Website: http://www.oostwegelcollection.nl/kruisherenhotel-maastricht/home 
6. Contactpersoon: - 
7. Categorie gebouw: Hotel 
8. Gebouw gecheckt op:  29-11-2016 

 
Toilet 
9. Heeft het gebouw een bezoekerstoilet? 
□ Nee  
X Ja 
 
10. Is het mindervalidetoilet goed aangegeven in het gebouw: 
□ Nee,  
X Ja, door: Bordjes.  
 
11. Heeft het gebouw een of meerdere mindervalidetoilet? 
□ Nee  
x Ja, hoeveel: 1 mindervalide toilet 

 
12. Is het mindervalidetoilet te bereiken zonder trap of obstakels? 
□ Nee  
x Ja,  
 
13. Voor het mindervalide toilet is een sleutel nodig? 
x Nee, is altijd open.  
□ Ja, bij wie ………… 
 
14. De vrije doorgang van het toilet is ten minste 85 cm breed:  
□ Nee, afmetingen; ....... cm  
x Ja, afmetingen; 88 cm  
 
15. De deur van het toilet draait naar buiten: 
X Nee, naar binnen 
□ Ja 
 
14a. De deur heeft aan binnenzijde een beugel om de deur te sluiten. 
□ beugel over de gehele breedte van de deur 
□ korte beugel 
X Geen beugel 
 
16. De afmetingen van de totale ruimte is? 
X Nee, afmetingen; 260 cm x 145 cm 
□ Ja, afmetingen 
 Minimale eisen zijn: 220 cm x 165 cm 
 



 
17.  Er is ten minste aan één zijde van de toiletpot minimaal 90 cm vrij voor de transfers. 
□ Nee, afmetingen;   
X Ja, welke zijde: rechts 
  
18. Hangt de onderkant van de wastafel op minimaal 75 cm hoogte: 

Vanwege onder rijbaarheid  
□  Nee 
X  Ja 
 
18A. De sifon is naar achteren geplaatst bij de wastafel: 
X  Nee 
□ Ja 
  
19. Er is een draaicirkel van 150 cm beschikbaar voor de rolstoel in de ruimte: 
□ Nee, afmetingen  
X Ja 

 
20.  De spiegel van in de ruimte is bruikbaar voor mensen in een rolstoel; 
X Nee 
□ Ja 

 
21. De handdoekjes, zeep en toiletpapier zijn makkelijk te bereiken voor iedereen.  
X Nee, hoezo niet en voor wie niet: voor rolstoelers lastig te bereiken.  
□Ja 
 
22. Is er een werkende alarminstallatie op rondgang van 40cm hoogte in de ruimte:  
X Nee, geen alarm aanwezig.  
□ Ja, waar komt het alarm binnen en hoe wordt er op gereageerd:  

  
23. Het toilet beschikt over de volgende aanpassingen / hulpmiddelen; 
□ N.V.T. 
X Beugels naast de toiletpot 
X Aangepaste wastafel 
X Een donkere vloer met wit sanitair ivm het contrast. 
X Automatisch licht 
□ Anders;            
 
24. Het toilet beschikt over een verzorgingstafel; 
□N.V.T.  
□ Nee , willen ze in een ruimte ernaast dit aanbieden.  
X  Ja, afmetingen; 70 x 40 cm 
 
25. Eventuele opmerkingen toilet: Luxe mindervalide toilet.  

 
26. Is de eigenaar / ondernemer van plan de mindervalide toilet toegankelijk te maken? 
□ Ja 
X Nee 
 
27. Gaat de eigenaar ermee akkoord met het eventueel openbaar maken van de gegevens.  
X Ja 
□ Nee 



 
28. Welke aanpassingen zijn er nodig de mindervalide toilet toegankelijk te krijgen?  

- Deur naar buiten laten draaien 
- Alarmsysteem 
- Spiegel aanpassen 
- Zeep beter bereikbaar maken.         

            
Check uitgevoerd door:  
Davidy Sardis en Marlies Karel 
 
Datum: 
29-11-2016 
 

Foto’s Kruisherenhotel mindervalide toilet: 

 
  



 
 

 



Bijlage 14: Kumulus Checklist:  
 

Basisinformatie van het gebouw: 
1. Naam: Kumulus centrum voor kunsten. Afdeling muziek, dans en toneel.  
2. Adres: Sint Maartenspoort 2 
3. Postcode en plaats: 6221 BA Maastricht 
4. Telefoonnummer: 043 350 5669 
5. E-mail adres / Website: www.kumulus.nl 
6. Contactpersoon: Maurice Dear 
7. Categorie gebouw: creatief centrum 
8. Gebouw gecheckt op:  29-11-2016 

 
Toilet 
9. Heeft het gebouw een bezoekerstoilet? 
□ Nee  
X Ja 
 
10. Is het mindervalidetoilet goed aangegeven in het gebouw: 
□ Nee,  
X Ja, door: Bordjes 
 
11. Heeft het gebouw een of meerdere mindervalidetoilet? 
□ Nee  
x Ja, hoeveel: 1 mindervalide toilet 

 
12. Is het mindervalidetoilet te bereiken zonder trap of obstakels? 
□ Nee  
x Ja,  
 
13. Voor het mindervalide toilet is een sleutel nodig? 
x Nee, is altijd open.  
□ Ja, bij wie ………… 
 
14. De vrije doorgang van het toilet is ten minste 85 cm breed:  
□ Nee, afmetingen; ....... cm  
x Ja, afmetingen; 90 cm  
 
15. De deur van het toilet draait naar buiten: 
□ Nee, anders  
X Ja 
 
14a. De deur heeft aan binnenzijde een beugel om de deur te sluiten. 
□ beugel over de gehele breedte van de deur 
X korte beugel 
 
16. De afmetingen van de totale ruimte is? 
□ Nee, afmetingen  
X Ja, afmetingen; 233 cm. x 184 cm. 
 Minimale eisen zijn: 220 cm x 165 cm 
 
 



17.  Er is ten minste aan één zijde van de toiletpot minimaal 90 cm vrij voor de transfers. 
□ Nee,  
□Ja, welke zijde:  rechts 
  
18. Hangt de onderkant van de wastafel op minimaal 75 cm hoogte: 

Vanwege onder rijbaarheid  
□  Nee 
X  Ja 
 
18A. De sifon is naar achteren geplaatst bij de wastafel: 
X  Nee 
□ Ja 
  
19. Er is een draaicirkel van 150 cm beschikbaar voor de rolstoel in de ruimte: 
□ Nee, afmetingen  
X Ja 

 
20.  De spiegel van in de ruimte is bruikbaar voor mensen in een rolstoel; 
□ Nee 
X Ja, wat voor soort spiegel: boven de wastafel.  

 
21. De handdoekjes, zeep en toiletpapier zijn makkelijk te bereiken voor iedereen.  
□ Nee, hoezo niet en voor wie niet:  
X Ja 
 
22. Is er een werkende alarminstallatie op rondgang van 40cm hoogte in de ruimte:  
□ Nee.  
X Ja, waar komt het alarm binnen en hoe wordt er op gereageerd:  
Koordalarm komt binnen bij de receptie 

  
23. Het toilet beschikt over de volgende aanpassingen / hulpmiddelen; 
□ N.V.T. 
X Beugels naast de toiletpot 
X Aangepaste wastafel 
X een donkere vloer met wit sanitair ivm het contrast. 
□ Automatisch licht 
□ Anders;            
 
24. Het toilet beschikt over een verzorgingstafel; 
X N.V.T.  
□ Nee , willen ze in een ruimte ernaast dit aanbieden.  
□  Ja, afmetingen;  
 
25. Eventuele opmerkingen toilet: Ruim toilet met een grote draaicirkel.  
 
26. Is de eigenaar / ondernemer van plan de mindervalide toilet toegankelijk te maken? 
□ Ja 
X Nee 
 
27. Gaat de eigenaar ermee akkoord met het eventueel openbaar maken van de gegevens.  
X Ja 
□ Nee 



 
28. Welke aanpassingen zijn er nodig de mindervalide toilet toegankelijk te krijgen?  

Automatisch licht          
     
Check uitgevoerd door:  
Georgia 
 
Datum: 
29-11-2016 

 

Foto’s Kumulus mindervalide toilet: 

 

  



 

  



Bijlage 15: La Bonbonnière Checklist 
 

Basisinformatie van het gebouw: 
1. Naam: La Bonbonnière  
2. Adres: Achter de Comedie 1 
3. Postcode en plaats: 6211GZ Maastricht 
4. Telefoonnummer: 043-3500935 
5. E-mail adres / Website: www.bonbonniere.nl info@bonbonniere.nl  
6. Contactpersoon: medewerker kantoor 
7. Categorie gebouw: Restaurant 
8. Gebouw gecheckt op:  21-11-2016 

 
Toilet 
9. Heeft het gebouw een bezoekerstoilet? 
□ Nee  
X Ja 
 
10. Is het mindervalidetoilet goed aangegeven in het gebouw: 
□ Nee  
X Ja, door: borden. 
 
11. Heeft het gebouw een of meerdere mindervalidetoilet? 
□ Nee  
x Ja, hoeveel: 1 mindervalide toilet 

 
12. Is het mindervalidetoilet te bereiken zonder trap of obstakels? 
□ Nee  
x Ja 
 
13. Voor het mindervalide toilet is een sleutel nodig? 
x Nee, is altijd open.  
□ Ja, bij wie ………… 
 
14. De vrije doorgang van het toilet is ten minste 85 cm breed:  
□ Nee, afmetingen; ....... cm  
x Ja, afmetingen; 94 cm  
 
15. De deur van het toilet draait naar buiten: 
□ Nee, anders 
X Ja 
 
14a. De deur heeft aan binnenzijde een beugel om de deur te sluiten. 
□ beugel over de gehele breedte van de deur 
□ korte beugel 
X Geen beugel 
 
16. De afmetingen van de totale ruimte is? 
X Nee, afmetingen zijn 200 cm x 212 cm. 
□ Ja, afmetingen; ....... cm. x ....... cm. 
 Minimale eisen zijn: 220 cm x 165 cm 
 

http://www.bonbonniere.nl/
mailto:info@bonbonniere.nl


17.  Er is ten minste aan één zijde van de toiletpot minimaal 90 cm vrij voor de transfers. 
□ Nee, afmetingen; ....... cm  
x Ja, welke zijde: Links 
  
18. Hangt de onderkant van de wastafel op minimaal 75 cm hoogte: 

Vanwege onder rijbaarheid  
X Nee, afmetingen; 69 cm  
□ Ja 
 
18A. De sifon is naar achteren geplaatst bij de wastafel: 
X Nee 
□ Ja 
  
19. Er is een draaicirkel van 150 cm beschikbaar voor de rolstoel in de ruimte: 
□ Nee 
X Ja 

 
20.  De spiegel van in de ruimte is bruikbaar voor mensen in een rolstoel; 
□ Nee 
X Ja, wat voor soort spiegel: Grote spiegel aan de zijkant 

 
21. De handdoekjes, zeep en toiletpapier zijn makkelijk te bereiken voor iedereen.  
X Nee, hoezo niet en voor wie niet: Handdoekjes hangen te hoog. 
□ Ja 
 
22. Is er een werkende alarminstallatie op rondgang van 40cm hoogte in de ruimte:  
□ Nee.  
X Ja, waar komt het alarm binnen en hoe wordt er op gereageerd:  
Op de verschillende kantoren. -> alarm hangt op 50 cm hoogte en aan maar een zijde van het toilet.  

  
23. Het toilet beschikt over de volgende aanpassingen / hulpmiddelen; 
□ N.V.T. 
X Beugels naast de toiletpot 
□ Aangepaste wastafel 
□Een donkere vloer met wit sanitair ivm het contrast. 
□ Automatisch licht 
□ Anders;            
 
24. Het toilet beschikt over een verzorgingstafel; 
□ N.V.T.  
□ Nee , willen ze in een ruimte ernaast dit aanbieden.   
X Ja, afmetingen; 76 cm. x 35 cm. 
 
25. Eventuele opmerkingen toilet: Ruim toegankelijk toilet 
 
26. Is de eigenaar / ondernemer van plan de mindervalide toilet toegankelijk te maken? 
X Ja 
□ Nee 
 
27. Gaat de eigenaar ermee akkoord met het eventueel openbaar maken van de gegevens.  
X Ja 
□ Nee 



28. Welke aanpassingen zijn er nodig de mindervalide toilet toegankelijk te krijgen?  
Lager hangen van de handdoekjes en de prullenbak verplaatsen.    
        
Check uitgevoerd door:  
Leroy Verhoeven en Georgia 
 
Datum: 
21-11-2016 
 

Foto’s La Bonbonnière mindervalide toilet 
 

 
 
 
 



 
 

 



 
 

 



Bijlage 16: Les Grand Buffets Checklist 
 

Basisinformatie van het gebouw: 
1. Naam: Les Grand Buffets  
2. Adres: Statenstraat 6 
3. Postcode en plaats: 6211 TB Maastricht 
4. Telefoonnummer: 043 311 7255 
5. E-mail adres / Website: www.lesgrandbuffets.nl 
6. Contactpersoon: Jimmy Hsu 
7. Categorie gebouw: Restuarant 
8. Gebouw gecheckt op:  24-1-2017 

 
Toilet 
9. Heeft het gebouw een bezoekerstoilet? 
□ Nee  
X Ja 
 
10. Is het mindervalidetoilet goed aangegeven in het gebouw: 
□ Nee,  
X Ja, door: Bordjes  
 
11. Heeft het gebouw een of meerdere mindervalidetoilet? 
□ Nee  
x Ja, hoeveel: 1 mindervalide toilet 

 
12. Is het mindervalidetoilet te bereiken zonder trap of obstakels? 
□ Nee  
x Ja,  
 
13. Voor het mindervalide toilet is een sleutel nodig? 
x Nee, is altijd open.  
□ Ja, bij wie ………… 
 
14. De vrije doorgang van het toilet is ten minste 85 cm breed:  
□ Nee, afmetingen; ....... cm  
x Ja, afmetingen; 90 cm  
 
15. De deur van het toilet draait naar buiten: 
□ Nee, anders  
X Ja 
 
14a. De deur heeft aan binnenzijde een beugel om de deur te sluiten. 
□ beugel over de gehele breedte van de deur 
□ korte beugel 
X Geen beugel 
 
16. De afmetingen van de totale ruimte is? 
□ Nee, afmetingen  
X Ja, afmetingen; 150 cm. x 200 cm. -> Sommige vlakken erg smal.  
 Minimale eisen zijn: 220 cm x 165 cm 
 



 
17.  Er is ten minste aan één zijde van de toiletpot minimaal 90 cm vrij voor de transfers. 
X Nee, afmetingen; 20 cm  
□Ja, welke zijde:  
  
18. Hangt de onderkant van de wastafel op minimaal 75 cm hoogte: 

Vanwege onder rijbaarheid  
□  Nee 
X  Ja 
 
18A. De sifon is naar achteren geplaatst bij de wastafel: 
X  Nee 
□ Ja 
  
19. Er is een draaicirkel van 150 cm beschikbaar voor de rolstoel in de ruimte: 
□ Nee, afmetingen  
X Ja 

 
20.  De spiegel van in de ruimte is bruikbaar voor mensen in een rolstoel; 
□ Nee 
X Ja, wat voor soort spiegel: spiegel op hoogte 

 
21. De handdoekjes, zeep en toiletpapier zijn makkelijk te bereiken voor iedereen.  
X Nee, hoezo niet en voor wie niet: toiletpapier ver reiken.  
□Ja 
 
22. Is er een werkende alarminstallatie op rondgang van 40cm hoogte in de ruimte:  
□ Nee.  
X Ja, waar komt het alarm binnen en hoe wordt er op gereageerd:  
Koordalarm komt binnen bij de bar 

  
23. Het toilet beschikt over de volgende aanpassingen / hulpmiddelen; 
□ N.V.T. 
X Beugels naast de toiletpot 
X Aangepaste wastafel 
X Een donkere vloer met wit sanitair ivm het contrast. 
X Automatisch licht 
□ Anders;            
 
24. Het toilet beschikt over een verzorgingstafel; 
□N.V.T.  
□ Nee , willen ze in een ruimte ernaast dit aanbieden.  
X  Ja, afmetingen; 68 x 40 cm 
 
25. Eventuele opmerkingen toilet: Alle voorzieningen bijna aanwezig  

 
 
  
 
 
 
 



26. Is de eigenaar / ondernemer van plan de mindervalide toilet toegankelijk te maken? 
□ Ja 
X Nee 
 
27. Gaat de eigenaar ermee akkoord met het eventueel openbaar maken van de gegevens.  
X Ja 
□ Nee 
 
28. Welke aanpassingen zijn er nodig de mindervalide toilet toegankelijk te krijgen?  

Beugel plaatsen  
Indien mogelijk grotere ruimte         

 
Check uitgevoerd door:  
Leroy Verhoeven en Davidy Sardis 
 
Datum: 
24-1-2017 

 

Foto’s Les Grand Buffets mindervalide toilet: 

 

 

 

 

 



 
  



Bijlage 17: Lumiere Maastricht Checklist 
 

Basisinformatie van het gebouw: 
1. Naam: Film theater Lumiere 
2. Adres: Bassin 88 
3. Postcode en plaats: 6211 AK Maastricht 
4. Telefoonnummer: 04332214080 
5. E-mail adres / Website: www.lumiere.nl 
6. Contactpersoon:  
7. Categorie gebouw: bioscoop 
8. Gebouw gecheckt op:  06-12-2016 

 
Toilet 
9. Heeft het gebouw een bezoekerstoilet? 
□ Nee  
X Ja 
 
10. Is het mindervalidetoilet goed aangegeven in het gebouw: 
□ Nee,  
X Ja, door: Bordjes . 
 
11. Heeft het gebouw een of meerdere mindervalidetoilet? 
□ Nee  
x Ja, hoeveel: 1 mindervalide toilet. 

 
12. Is het mindervalidetoilet te bereiken zonder trap of obstakels? 
□ Nee  
x Ja  
 
13. Voor het mindervalide toilet is een sleutel nodig? 
x Nee, is altijd open.  
□ Ja, bij wie ………… 
 
14. De vrije doorgang van het toilet is ten minste 85 cm breed:  
□ Nee, afmetingen; ....... cm  
x Ja, afmetingen; 95 cm  
 
15. De deur van het toilet draait naar buiten: 
□Nee, anders  
X Ja 
 
14a. De deur heeft aan binnenzijde een beugel om de deur te sluiten. 
□ beugel over de gehele breedte van de deur 
□ korte beugel 
X Geen beugel 
 
16. De afmetingen van de totale ruimte is? 
□ Nee, afmetingen  
X Ja, afmetingen 285 cm x 180 cm 
 Minimale eisen zijn: 220 cm x 165 cm 
 

http://www.lumiere/


17.  Er is ten minste aan één zijde van de toiletpot minimaal 90 cm vrij voor de transfers. 
□ Nee, afmetingen; 60 cm  
X Ja, welke zijde:  
  
18. Hangt de onderkant van de wastafel op minimaal 75 cm hoogte: 

Vanwege onder rijbaarheid  
□  Nee 
X  Ja 
 
18A. De sifon is naar achteren geplaatst bij de wastafel: 
□ Nee 
X   Ja 
  
19. Er is een draaicirkel van 150 cm beschikbaar voor de rolstoel in de ruimte: 
□ Nee,  
X Ja 

 
20.  De spiegel van in de ruimte is bruikbaar voor mensen in een rolstoel; 
□ Nee 
X Ja, wat voor soort spiegel:lange brede spiegel boven de wasbak . 

 
21. De handdoekjes, zeep en toiletpapier zijn makkelijk te bereiken voor iedereen.  
□ Nee, hoezo niet en voor wie niet:. 
X Ja 
 
22. Is er een werkende alarminstallatie op rondgang van 40cm hoogte in de ruimte:  
□ Nee , is geen aanwezig . 
X Ja, waar komt het alarm binnen en hoe wordt er op gereageerd: balie ligt naast het invalidetoilet . 
 
23. Het toilet beschikt over de volgende aanpassingen / hulpmiddelen; 
□ N.V.T. 
X Beugels naast de toiletpot 
XAangepaste wastafel 
□Een donkere vloer met wit sanitair ivm het contrast. 
X Automatisch licht 
□ Anders;            
 
24. Het toilet beschikt over een verzorgingstafel; 
□N.V.T.  
X Nee , willen ze in een ruimte ernaast dit aanbieden.  
□Ja, afmetingen;  
 
25. Eventuele opmerkingen toilet: goed onderhouden toilet .  

 
26. Is de eigenaar / ondernemer van plan de mindervalide toilet toegankelijk te maken? 
□ Ja 
X Nee 
 
27. Gaat de eigenaar ermee akkoord met het eventueel openbaar maken van de gegevens.  
X Ja 
□ Nee 
 



28. Welke aanpassingen zijn er nodig de mindervalide toilet toegankelijk te krijgen?  
Beugel bevestigen aan binnenzijde deur en een donkere vloer .    
           
Check uitgevoerd door:  
Davidy Sardis 
 
Datum: 
06-12-2016 

 

Foto’s Lumiere Maastricht mindervalide toilet: 
 

 

 

 

 



 

 



Bijlage 18: Marres Maastricht Checklist 
 

Basisinformatie van het gebouw: 
1. Naam: Marres Maastricht  
2. Adres: Capucijnenstraat 98 
3. Postcode en plaats: 6211 RT Maastricht 
4. Telefoonnummer: 043 3270207 
5. E-mail adres / Website: [marreskitchen@marres.org](mailto: marreskitchen@marres.org) 
6. Contactpersoon: \ 
7. Categorie gebouw: huis voor hedendaagse cultuur 
8. Gebouw gecheckt op:  06-12-2016 

 
Toilet 
9. Heeft het gebouw een bezoekerstoilet? 
□ Nee  
X Ja 
 
10. Is het mindervalidetoilet goed aangegeven in het gebouw: 
□ Nee,  
X Ja, door: Bordjes . 
 
11. Heeft het gebouw een of meerdere mindervalidetoilet? 
□ Nee  
x Ja, hoeveel: 1 mindervalide toilet. 

 
12. Is het mindervalidetoilet te bereiken zonder trap of obstakels? 
□ Nee  
x Ja, lage drempel aanwezig .  
 
13. Voor het mindervalide toilet is een sleutel nodig? 
x Nee, is altijd open.  
□ Ja, bij wie ………… 
 
14. De vrije doorgang van het toilet is ten minste 85 cm breed:  
□ Nee, afmetingen; ....... cm  
x Ja, afmetingen; 90 cm  
 
15. De deur van het toilet draait naar buiten: 
X Nee, anders draait weg naar de zijkant. 
□ Ja 
 
14a. De deur heeft aan binnenzijde een beugel om de deur te sluiten. 
□ beugel over de gehele breedte van de deur 
□ korte beugel 
X Geen beugel 
 
16. De afmetingen van de totale ruimte is? 
X Nee, afmetingen 215 cm x 170 cm . 
□  Ja, afmetingen 
 Minimale eisen zijn: 220 cm x 165 cm 
 



17.  Er is ten minste aan één zijde van de toiletpot minimaal 90 cm vrij voor de transfers. 
X Nee, afmetingen;70 cm  
□Ja, welke zijde:  
  
18. Hangt de onderkant van de wastafel op minimaal 75 cm hoogte: 

Vanwege onder rijbaarheid  
□  Nee 
X  Ja 
 
18A. De sifon is naar achteren geplaatst bij de wastafel: 
X  Nee 
□  Ja 
  
19. Er is een draaicirkel van 150 cm beschikbaar voor de rolstoel in de ruimte: 
□ Nee, afmetingen  
X Ja 

 
20.  De spiegel van in de ruimte is bruikbaar voor mensen in een rolstoel; 
X Nee 
□ Ja, wat voor soort spiegel: 

 
21. De handdoekjes, zeep en toiletpapier zijn makkelijk te bereiken voor iedereen.  
□ Nee, hoezo niet en voor wie niet:  
X Ja 
 
22. Is er een werkende alarminstallatie op rondgang van 40cm hoogte in de ruimte:  
□ Nee.  
X Ja, waar komt het alarm binnen en hoe wordt er op gereageerd:  
Koordalarm komt binnen in de keuken die gelegen is naast toilet. 

  
23. Het toilet beschikt over de volgende aanpassingen / hulpmiddelen; 
□ N.V.T. 
X Beugels naast de toiletpot 
□Aangepaste wastafel 
□Een donkere vloer met wit sanitair ivm het contrast. 
X Automatisch licht 
□ Anders;            
 
24. Het toilet beschikt over een verzorgingstafel; 
□N.V.T.  
□ Nee , willen ze in een ruimte ernaast dit aanbieden.  
X  Ja, afmetingen; 80 x 40 cm 
 
25. Eventuele opmerkingen toilet: Ruim toilet met een grote draaicirkel.  

 
26. Is de eigenaar / ondernemer van plan de mindervalide toilet toegankelijk te maken? 
□ Ja 
X Nee 
 
27. Gaat de eigenaar ermee akkoord met het eventueel openbaar maken van de gegevens.  
X Ja 
□ Nee 



 
28. Welke aanpassingen zijn er nodig de mindervalide toilet toegankelijk te krijgen?  

De deur aanpassen met beugel en naar buiten laten draaien , wastafel aanpassen .  
            
Check uitgevoerd door:  
Davidy Sardis 
 
Datum: 
06-12-2016 
 

Foto’s Marres Maastricht mindervalide toilet 

 

  



 

 

 

 



Bijlage 19: Mosea Forum Checklist: 
 

Basisinformatie van het gebouw: 
1. Naam: Gemeente Maastricht Mosae Forum 
2. Adres: Mosea Forum 10 
3. Postcode en plaats: 6211 PW Maastricht 
4. Telefoonnummer:   14-043  of 043-350440 
5. E-mail adres / Website: www.gemeentemaastricht.nl 
6. Contactpersoon: medewerker receptie 
7. Categorie gebouw: Gemeente 
8. Gebouw gecheckt op:  28-11-2016 

 
Toilet 
9. Heeft het gebouw een bezoekerstoilet? 
□ Nee  
X Ja 
 
10. Is het mindervalidetoilet goed aangegeven in het gebouw: 
□ Nee,  
X Ja, door: Bordjes + personeel wilt de weg wijzen.  
 
11. Heeft het gebouw een of meerdere mindervalidetoilet? 
□ Nee  
x Ja, hoeveel: 1 mindervalide toilet op de eerste etage naast de liften.  

 
12. Is het mindervalidetoilet te bereiken zonder trap of obstakels? 
□ Nee  
x Ja, eventueel wel gebruik maken van de lift.  
 
13. Voor het mindervalide toilet is een sleutel nodig? 
x Nee, is altijd open.  
□ Ja, bij wie ………… 
 
14. De vrije doorgang van het toilet is ten minste 85 cm breed:  
□ Nee, afmetingen; ....... cm  
x Ja, afmetingen; 90 cm  
 
15. De deur van het toilet draait naar buiten: 
□ Nee, anders  
X Ja 
 
14a. De deur heeft aan binnenzijde een beugel om de deur te sluiten. 
X beugel over de gehele breedte van de deur 
□ korte beugel 
 
16. De afmetingen van de totale ruimte is? 
□ Nee, afmetingen  
X Ja, afmetingen; 223 cm. x 200 cm. 
 Minimale eisen zijn: 220 cm x 165 cm 
 
 



17.  Er is ten minste aan één zijde van de toiletpot minimaal 90 cm vrij voor de transfers. 
□ Nee, afmetingen;  
X Ja, welke zijde: rechts  
  
18. Hangt de onderkant van de wastafel op minimaal 75 cm hoogte: 

Vanwege onder rijbaarheid  
□  Nee 
X  Ja 
 
18A. De sifon is naar achteren geplaatst bij de wastafel: 
□  Nee 
X  Ja 
  
19. Er is een draaicirkel van 150 cm beschikbaar voor de rolstoel in de ruimte: 
□ Nee, afmetingen  
X Ja 

 
20.  De spiegel van in de ruimte is bruikbaar voor mensen in een rolstoel; 
□ Nee 
X Ja, wat voor soort spiegel: grote spiegel zijkant. 

 
21. De handdoekjes, zeep en toiletpapier zijn makkelijk te bereiken voor iedereen.  
□ Nee, hoezo niet en voor wie niet:  
X Ja 
 
22. Is er een werkende alarminstallatie op rondgang van 40cm hoogte in de ruimte:  
□ Nee.  
X Ja, waar komt het alarm binnen en hoe wordt er op gereageerd:  
Optisch signaal en komt bij de receptie binnen. 

  
23. Het toilet beschikt over de volgende aanpassingen / hulpmiddelen; 
□ N.V.T. 
X Beugels naast de toiletpot 
X Aangepaste wastafel 
X Een donkere vloer met wit sanitair ivm het contrast. 
X Automatisch licht 
□ Anders;            
 
24. Het toilet beschikt over een verzorgingstafel; 
□N.V.T.  
□ Nee , willen ze in een ruimte ernaast dit aanbieden.  
X  Ja, afmetingen; 70 x 40 cm 
 
25. Eventuele opmerkingen toilet: Ruim toilet, wat er mooi uitziet. Alleen kleine drempel bij 

binnenkomst.  
 

26. Is de eigenaar / ondernemer van plan de mindervalide toilet toegankelijk te maken? 
X Ja 
□ Nee 
 
 
 



27. Gaat de eigenaar ermee akkoord met het eventueel openbaar maken van de gegevens.  
X Ja 
□ Nee 
 
28. Welke aanpassingen zijn er nodig de mindervalide toilet toegankelijk te krijgen?  

Eventueel het toilet nog duidelijker maken vanaf binnenkomst.  
             
Check uitgevoerd door:  
Leroy Verhoeven en Davidy Sardis 
 
Datum: 
28-11-2016 

 

Foto’s Mosea Forum mindervalide toilet: 

 

  



 

 



Bijlage 20: Museum aan het Vrijthof Checklist: 
 

Basisinformatie van het gebouw: 
1. Naam: Museum aan het Vrijhof  
2. Adres: Vrijthof 18 
3. Postcode en plaats: 6221 LD Maastricht 
4. Telefoonnummer: (0)43 321 13 27 
5. E-mail adres / Website: www.museumaanhetvrijthof.nl  
6. Contactpersoon: Kirsten Smits 
7. Categorie gebouw: Musem 
8. Gebouw gecheckt op:  29-11-2016 

 
Toilet 
9. Heeft het gebouw een bezoekerstoilet? 
□ Nee  
X Ja 
 
10. Is het mindervalidetoilet goed aangegeven in het gebouw: 
□ Nee,  
X Ja, door: Bordje bij de trappen 
 
11. Heeft het gebouw een of meerdere mindervalidetoilet? 
□ Nee  
x Ja, hoeveel: 1 mindervalide toilet 

 
12. Is het mindervalidetoilet te bereiken zonder trap of obstakels? 
□ Nee 
X Ja 
 
13. Voor het mindervalide toilet is een sleutel nodig? 
x Nee, is altijd open.  
□ Ja, bij wie ………… 
 
14. De vrije doorgang van het toilet is ten minste 85 cm breed:  
□ Nee, afmetingen; ....... cm  
x Ja, afmetingen; 93 cm  
 
15. De deur van het toilet draait naar buiten: 
□ Nee, anders  
X Ja 
 
14a. De deur heeft aan binnenzijde een beugel om de deur te sluiten. 
X beugel over de gehele breedte van de deur 
□ korte beugel 
 
16. De afmetingen van de totale ruimte is? 
□ Nee, afmetingen  
X Ja, afmetingen; 273 cm. x 203 cm. 
 Minimale eisen zijn: 220 cm x 165 cm 
 
 

http://www.museumaanhetvrijthof.nl/


17.  Er is ten minste aan één zijde van de toiletpot minimaal 90 cm vrij voor de transfers. 
□ Nee,  
X Ja, welke zijde: Links 
  
18. Hangt de onderkant van de wastafel op minimaal 75 cm hoogte: 

Vanwege onder rijbaarheid  
□  Nee 
X  Ja 
 
18A. De sifon is naar achteren geplaatst bij de wastafel: 
X  Nee 
□ Ja 
  
19. Er is een draaicirkel van 150 cm beschikbaar voor de rolstoel in de ruimte: 
□ Nee, afmetingen  
X Ja 

 
20.  De spiegel van in de ruimte is bruikbaar voor mensen in een rolstoel; 
□ Nee 
X Ja, wat voor soort spiegel: spiegel 

 
21. De handdoekjes, zeep en toiletpapier zijn makkelijk te bereiken voor iedereen.  
□ Nee, hoezo niet en voor wie niet:  
X Ja 
 
22. Is er een werkende alarminstallatie op rondgang van 40cm hoogte in de ruimte:  
□ Nee.  
X Ja, waar komt het alarm binnen en hoe wordt er op gereageerd:  
Koordalarm komt binnen bij de receptie 

  
23. Het toilet beschikt over de volgende aanpassingen / hulpmiddelen; 
□ N.V.T. 
X Beugels naast de toiletpot 
X Aangepaste wastafel 
X een donkere vloer met wit sanitair ivm het contrast. 
X Automatisch licht 
□ Anders;            
 
24. Het toilet beschikt over een verzorgingstafel; 
□ N.V.T.  
□ Nee , willen ze in een ruimte ernaast dit aanbieden.  
X Ja, afmetingen;  80 cm x 43 cm 
 
25. Eventuele opmerkingen toilet: Ruim toilet met een grote draaicirkel.  

 
26. Is de eigenaar / ondernemer van plan de mindervalide toilet toegankelijk te maken? 
□ Ja 
X Nee 
 
27. Gaat de eigenaar ermee akkoord met het eventueel openbaar maken van de gegevens.  
X Ja 
□ Nee 



28. Welke aanpassingen zijn er nodig de mindervalide toilet toegankelijk te krijgen?  
 Geen aanpassing perse nodig.         
        
Check uitgevoerd door:  
Georgia 
 
Datum: 
29-11-2016 
 

Foto’s Museum aan het Vrijthof mindervalide toilet: 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



 

 



Bijlage 21: Natuur Historisch Museum Checklist 
 

Basisinformatie van het gebouw: 
1. Naam: Natuur Historisch Museum Maastricht 
2. Adres: De Bosquetplein 7 
3. Postcode en plaats: 6211 KJ Maastricht 
4. Telefoonnummer: 043-3505490 
5. E-mail adres / Website: http://nhmmaastricht.nl/home.html 
6. Contactpersoon: Brigit Kennes 
7. Categorie gebouw: Museum 
8. Gebouw gecheckt op:  2-12-2016 

 
Toilet 
9. Heeft het gebouw een bezoekerstoilet? 
□ Nee  
X Ja 
 
10. Is het mindervalidetoilet goed aangegeven in het gebouw: 
X Nee, personeel wilt wel de weg aanwijzen. 
□ Ja, door:  
 
11. Heeft het gebouw een of meerdere mindervalidetoilet? 
□ Nee  
x Ja, hoeveel: 1 mindervalide toilet 

 
12. Is het mindervalidetoilet te bereiken zonder trap of obstakels? 
X Nee, lift 2de etage  
□ Ja  
 
13. Voor het mindervalide toilet is een sleutel nodig? 
x Nee, is altijd open.  
□ Ja, bij wie ………… 
 
14. De vrije doorgang van het toilet is ten minste 85 cm breed:  
□ Nee, afmetingen; ....... cm  
x Ja, afmetingen; 100 cm  
 
15. De deur van het toilet draait naar buiten: 
□ Nee, anders  
X Ja 
 
14a. De deur heeft aan binnenzijde een beugel om de deur te sluiten. 
□ beugel over de gehele breedte van de deur 
□ korte beugel 
X Geen beugel 
 
16. De afmetingen van de totale ruimte is? 
□ Nee, afmetingen; 173 cm x 110 cm  
X Ja, afmetingen; … cm. x …  cm. 
 Minimale eisen zijn: 220 cm x 165 cm 
 



17.  Er is ten minste aan één zijde van de toiletpot minimaal 90 cm vrij voor de transfers. 
□ Nee, afmetingen; … cm  
X Ja, welke zijde: links  
  
18. Hangt de onderkant van de wastafel op minimaal 75 cm hoogte: 

Vanwege onder rijbaarheid  
□  Nee 
X  Ja 
 
18A. De sifon is naar achteren geplaatst bij de wastafel: 
X  Nee 
□  Ja 
  
19. Er is een draaicirkel van 150 cm beschikbaar voor de rolstoel in de ruimte: 
X Nee, afmetingen 80 cm 
□ Ja 

 
20.  De spiegel van in de ruimte is bruikbaar voor mensen in een rolstoel; 
X Nee 
□ Ja, wat voor soort spiegel:  

 
21. De handdoekjes, zeep en toiletpapier zijn makkelijk te bereiken voor iedereen.  
X Nee, hoezo niet en voor wie niet: toiletpapier ver reiken.  
□Ja 
 
22. Is er een werkende alarminstallatie op rondgang van 40cm hoogte in de ruimte:  
X Nee, geen alarm 
□ Ja, waar komt het alarm binnen en hoe wordt er op gereageerd:  

  
23. Het toilet beschikt over de volgende aanpassingen / hulpmiddelen; 
□ N.V.T. 
□ Beugels naast de toiletpot 
□ Aangepaste wastafel 
X Een donkere vloer met wit sanitair ivm het contrast. 
□ Automatisch licht 
□ Anders;            
 
24. Het toilet beschikt over een verzorgingstafel; 
X N.V.T.  
□ Nee , willen ze in een ruimte ernaast dit aanbieden.  
□  Ja, afmetingen; 68 x 40 cm 
 
25. Eventuele opmerkingen toilet: kleine toilet voor mindervalide personen. Niet geschikt voor 

elektrische rolstoel gebruikers. 
 
26. Is de eigenaar / ondernemer van plan de mindervalide toilet toegankelijk te maken? 
□ Ja 
X Nee, niet mogelijk in verband dat het een oud gebouw is.  
 
27. Gaat de eigenaar ermee akkoord met het eventueel openbaar maken van de gegevens.  
X Ja 
□ Nee 



 
28. Welke aanpassingen zijn er nodig de mindervalide toilet toegankelijk te krijgen?  

Alarm plaatsen voor de huidige gebruikers. 
            
Check uitgevoerd door:  
Leroy Verhoeven  
 
Datum: 
2-12-2016 

 

Foto’s Natuur Historisch Museum mindervalide toiletten: 

 
 

 

 

 



 
 

 

 

 



Bijlage 22: Old Dutch Checklist 
 

Basisinformatie van het gebouw: 
1. Naam: Old Dutch (voorheen café Rekko) 
2. Adres: Vrijthof 10 
3. Postcode en plaats: 6211 LC Maastricht 
4. Telefoonnummer:   043-3219956 
5. E-mail adres / Website: www.rekko.nl  
6. Contactpersoon: eigenaar  
7. Categorie gebouw: restuarant 
8. Gebouw gecheckt op:  28-11-2016 

 
Toilet 
9. Heeft het gebouw een bezoekerstoilet? 
□ Nee  
X Ja 
 
10. Is het mindervalidetoilet goed aangegeven in het gebouw: 
X Nee, behulpzaam personeel wijst de weg. 
□ Ja, door:  
 
11. Heeft het gebouw een of meerdere mindervalidetoilet? 
□ Nee  
x Ja, hoeveel: 1 mindervalide toilet van klein formaat 

 
12. Is het mindervalidetoilet te bereiken zonder trap of obstakels? 
□ Nee  
x J .  
 
13. Voor het mindervalide toilet is een sleutel nodig? 
x Nee, is altijd open.  
□ Ja, bij wie ………… 
 
14. De vrije doorgang van het toilet is ten minste 85 cm breed:  
□ Nee, afmetingen; ....... cm  
x Ja, afmetingen; 94 cm  
 
15. De deur van het toilet draait naar buiten: 
□ Nee, anders  
X Ja 
 
14a. De deur heeft aan binnenzijde een beugel om de deur te sluiten. 
□beugel over de gehele breedte van de deur 
□ korte beugel 
X Geen beugel  
 
16. De afmetingen van de totale ruimte is? 
X Nee, afmetingen; 120 cm. x 155 cm.  
□ Ja, afmetingen  
Minimale eisen zijn: 220 cm x 165 cm 
 

http://www.rekko.nl/


 
17.  Er is ten minste aan één zijde van de toiletpot minimaal 90 cm vrij voor de transfers. 
□ Nee, afmetingen; 50 cm 
□ Ja, welke zijde:  
  
18. Hangt de onderkant van de wastafel op minimaal 75 cm hoogte: 

Vanwege onder rijbaarheid  
□  Nee 
X  Ja 
 
18A. De sifon is naar achteren geplaatst bij de wastafel: 
X  Nee 
□  Ja 
  
19. Er is een draaicirkel van 150 cm beschikbaar voor de rolstoel in de ruimte: 
X Nee, afmetingen 70 cm 
□ Ja 

 
20.  De spiegel van in de ruimte is bruikbaar voor mensen in een rolstoel; 
□ Nee 
X Ja, wat voor soort spiegel: lange spiegel 

 
21. De handdoekjes, zeep en toiletpapier zijn makkelijk te bereiken voor iedereen.  
□ Nee, hoezo niet en voor wie niet:  
X Ja 
 
22. Is er een werkende alarminstallatie op rondgang van 40cm hoogte in de ruimte:  
X Nee.  
□ Ja, waar komt het alarm binnen en hoe wordt er op gereageerd:  

  
23. Het toilet beschikt over de volgende aanpassingen / hulpmiddelen; 
□ N.V.T. 
X Beugels naast de toiletpot 
□ Aangepaste wastafel 
□ Een donkere vloer met wit sanitair ivm het contrast. 
X Automatisch licht 
□ Anders;            
 
24. Het toilet beschikt over een verzorgingstafel; 
X N.V.T.  
□ Nee , willen ze in een ruimte ernaast dit aanbieden.  
□  Ja, afmetingen;  
 
25. Eventuele opmerkingen toilet: Toilet is geschikt voor mensen die slecht ter been zijn of lopen 

met een rollator.  
 

26. Is de eigenaar / ondernemer van plan de mindervalide toilet toegankelijk te maken? 
□ Ja 
X Nee 
 
 
 



27. Gaat de eigenaar ermee akkoord met het eventueel openbaar maken van de gegevens.  
X Ja 
□ Nee 
 
28. Welke aanpassingen zijn er nodig de mindervalide toilet toegankelijk te krijgen?  

Grotere ruimte beschikbaar stellen, maar de eigenaresse wilt dit niet.  
 

Check uitgevoerd door:  
Leroy Verhoeven en Davidy Sardis 
 
Datum: 
28-11-2016 
 

Foto’s Old Dutch mindervalide toilet: 
 

 
 



Bijlage 23: Pathe Maastricht Checklist 
 

Basisinformatie van het gebouw: 
1. Naam: Pathe Maastricht 
2. Adres: Spinxcour 1 
3. Postcode en plaats: 6211XZ Maastricht 
4. Telefoonnummer: 043-3250048 
5. E-mail adres / Website: www.pathe.nl 
6. Contactpersoon: niet van toepassing 
7. Categorie gebouw: Bioscoop 
8. Gebouw gecheckt op:  19-11-2016 

 
Toilet 
9. Heeft het gebouw een bezoekerstoilet? 
□ Nee  
X Ja 
 
10. Is het mindervalidetoilet goed aangegeven in het gebouw: 
□ Nee  
X Ja, door: borden. 
 
11. Heeft het gebouw een of meerdere mindervalidetoilet? 
□ Nee  
x Ja, hoeveel: 1 mindervalide toilet 

 
12. Is het mindervalidetoilet te bereiken zonder trap of obstakels? 
□ Nee  
x Ja 
 
13. Voor het mindervalide toilet is een sleutel nodig? 
x Nee, is altijd open.  
□ Ja, bij wie ………… 
 
14. De vrije doorgang van het toilet is ten minste 85 cm breed:  
□ Nee, afmetingen; ....... cm  
x Ja, afmetingen; 95 cm  
 
15. De deur van het toilet draait naar buiten: 
□ Nee, anders 
X Ja 
 
14a. De deur heeft aan binnenzijde een beugel om de deur te sluiten. 
□ beugel over de gehele breedte van de deur 
X korte beugel 
 
16. De afmetingen van de totale ruimte is? 
X Nee, afmetingen zijn 190 cm x 190 cm. 
□ Ja, afmetingen; ....... cm. x ....... cm. 
 Minimale eisen zijn: 220 cm x 165 cm 
 
 



17.  Er is ten minste aan één zijde van de toiletpot minimaal 90 cm vrij voor de transfers. 
□ Nee, afmetingen; ....... cm  
x Ja, welke zijde: Links 
  
18. Hangt de onderkant van de wastafel op minimaal 75 cm hoogte: 

Vanwege onder rijbaarheid  
X Nee, afmetingen; 65 cm  
□ Ja 
 
18A. De sifon is naar achteren geplaatst bij de wastafel: 
X Nee 
□ Ja 
  
19. Er is een draaicirkel van 150 cm beschikbaar voor de rolstoel in de ruimte: 
X Nee, afmetingen; 100 cm  
□ Ja 

 
20.  De spiegel van in de ruimte is bruikbaar voor mensen in een rolstoel; 
□ Nee 
X Ja, wat voor soort spiegel: Lange spiegel op hoogte 

 
21. De handdoekjes, zeep en toiletpapier zijn makkelijk te bereiken voor iedereen.  
□ Nee, hoezo niet en voor wie niet:         
X Ja 
 
22. Is er een werkende alarminstallatie op rondgang van 40cm hoogte in de ruimte:  
X Nee, aan de linkerzijde bij het toilet, alarm komt binnen bij de receptie.  
□ Ja, waar komt het alarm binnen en hoe wordt er op gereageerd:  
             

  
23. Het toilet beschikt over de volgende aanpassingen / hulpmiddelen; 
□ N.V.T. 
X Beugels naast de toiletpot 
□ Aangepaste wastafel 
X Een donkere vloer met wit sanitair ivm het contrast. 
X Automatisch licht 
□ Anders;            
 
24. Het toilet beschikt over een verzorgingstafel; 
X N.V.T.  
□ Nee , willen ze in een ruimte ernaast dit aanbieden.   
□ Ja, afmetingen; ....... cm. x ....... cm. 
 
25. Eventuele opmerkingen toilet: Lastiger voor scootmobielen en elektrische rolstoelen. 

 
26. Is de eigenaar / ondernemer van plan de mindervalide toilet toegankelijk te maken? 
□ Ja 
X Nee 
 
27. Gaat de eigenaar ermee akkoord met het eventueel openbaar maken van de gegevens.  
X Ja 
□ Nee 



 
28. Welke aanpassingen zijn er nodig de mindervalide toilet toegankelijk te krijgen?  

Alarm wat helemaal rond gaat. 
 
Check uitgevoerd door:  
Leroy Verhoeven en Peter Vrehen 
 
Datum: 
19-11-2016 
 

Foto’s Pathe Maastricht mindervalide toilet: 
 

 
 
 

 

 



 
 

 



 
  



Bijlage 24: Raadsgebouw Checklist 
 

Basisinformatie van het gebouw: 
1. Naam: Raadsgebouw -> Batterijstraat  
2. Adres: Batterijstraat 48 
3. Postcode en plaats: 6211 SJ Maastricht 
4. Telefoonnummer: niet van toepassing 
5. E-mail adres / Website: www.gemeentemaastricht.nl  
6. Contactpersoon: - 
7. Categorie gebouw: Gemeentelijk gebouw 
8. Gebouw gecheckt op:  19-1-2016 

 
Toilet 
9. Heeft het gebouw een bezoekerstoilet? 
□ Nee  
X Ja 
 
10. Is het mindervalidetoilet goed aangegeven in het gebouw: 
□ Nee,  
X Ja, door: Bordjes  
 
11. Heeft het gebouw een of meerdere mindervalidetoilet? 
□ Nee  
x Ja, hoeveel: 1 mindervalide toilet 

 
12. Is het mindervalidetoilet te bereiken zonder trap of obstakels? 
□ Nee  
x Ja,  
 
13. Voor het mindervalide toilet is een sleutel nodig? 
x Nee, is altijd open.  
□ Ja, bij wie ………… 
 
14. De vrije doorgang van het toilet is ten minste 85 cm breed:  
□ Nee, afmetingen; ....... cm  
x Ja, afmetingen; 90 cm  
 
15. De deur van het toilet draait naar buiten: 
□ Nee, anders  
X Ja 
 
14a. De deur heeft aan binnenzijde een beugel om de deur te sluiten. 
□ beugel over de gehele breedte van de deur 
□ korte beugel 
X Geen beugel 
 
16. De afmetingen van de totale ruimte is? 
□ Nee, afmetingen  
X Ja, afmetingen; 220 cm. x 215 cm. 
 Minimale eisen zijn: 220 cm x 165 cm 
 

http://www.gemeentemaastricht.nl/


 
17.  Er is ten minste aan één zijde van de toiletpot minimaal 90 cm vrij voor de transfers. 
□ Nee, afmetingen;   
□Ja, welke zijde: links  
  
18. Hangt de onderkant van de wastafel op minimaal 75 cm hoogte: 

Vanwege onder rijbaarheid  
□  Nee 
X  Ja 
 
18A. De sifon is naar achteren geplaatst bij de wastafel: 
X  Nee 
□  Ja 
  
19. Er is een draaicirkel van 150 cm beschikbaar voor de rolstoel in de ruimte: 
□ Nee, afmetingen  
X Ja 

 
20.  De spiegel van in de ruimte is bruikbaar voor mensen in een rolstoel; 
X Nee 
□ Ja, wat voor soort spiegel:  

 
21. De handdoekjes, zeep en toiletpapier zijn makkelijk te bereiken voor iedereen.  
□ Nee, hoezo niet en voor wie niet:  
X Ja 
 
22. Is er een werkende alarminstallatie op rondgang van 40cm hoogte in de ruimte:  
X Nee, niet aanwezig 
□ Ja, waar komt het alarm binnen en hoe wordt er op gereageerd:  

  
23. Het toilet beschikt over de volgende aanpassingen / hulpmiddelen; 
□ N.V.T. 
X Beugels naast de toiletpot 
□ Aangepaste wastafel 
X Een donkere vloer met wit sanitair ivm het contrast. 
□ Automatisch licht 
□ Anders;            
 
24. Het toilet beschikt over een verzorgingstafel; 
□N.V.T.  
X  Nee , willen ze in een ruimte ernaast dit aanbieden.  
□  Ja, afmetingen 
 
25. Eventuele opmerkingen toilet: Hygiënische toilet   

 
26. Is de eigenaar / ondernemer van plan de mindervalide toilet toegankelijk te maken? 
□ Ja 
X Nee 
 
27. Gaat de eigenaar ermee akkoord met het eventueel openbaar maken van de gegevens.  
X Ja 
□ Nee 



 
28. Welke aanpassingen zijn er nodig de mindervalide toilet toegankelijk te krijgen?  

Beugel binnenzijde 
Automatisch licht 
Alarm           
            
Check uitgevoerd door:  
Davidy Sardis 
 
Datum: 
19-1-2017 
 

Foto’s Raadsgebouw mindervalide toilet: 
 

 
 

 

  



 

  



Bijlage 25: Reinaert Kliniek Checklist 
 

Basisinformatie van het gebouw: 
1. Naam: Reinaert kliniek 
2. Adres: Brouwersweg 100-C02 
3. Postcode en plaats: 6216 EG Maastricht 
4. Telefoonnummer: 043-3479900 
5. E-mail adres / Website: http://www.reinaert-kliniek.nl/  
6. Contactpersoon: - 
7. Categorie gebouw: Ziekenhuis 
8. Gebouw gecheckt op:  30-11-2016 

 
Toilet 
9. Heeft het gebouw een bezoekerstoilet? 
□ Nee  
X Ja 
 
10. Is het mindervalidetoilet goed aangegeven in het gebouw: 
□ Nee,  
X Ja, door: Bordjes  
 
11. Heeft het gebouw een of meerdere mindervalidetoilet? 
□ Nee  
x Ja, hoeveel: 1 mindervalide toilet 

 
12. Is het mindervalidetoilet te bereiken zonder trap of obstakels? 
□ Nee  
x Ja,  
 
13. Voor het mindervalide toilet is een sleutel nodig? 
x Nee, is altijd open.  
□ Ja, bij wie ………… 
 
14. De vrije doorgang van het toilet is ten minste 85 cm breed:  
□ Nee, afmetingen; ....... cm  
x Ja, afmetingen; 90 cm  
 
15. De deur van het toilet draait naar buiten: 
□ Nee, anders  
X Ja 
 
14a. De deur heeft aan binnenzijde een beugel om de deur te sluiten. 
□ beugel over de gehele breedte van de deur 
□ korte beugel 
X Geen beugel 
 
16. De afmetingen van de totale ruimte is? 
X Nee, afmetingen; 190 x 140  
□ Ja, afmetingen;  
 Minimale eisen zijn: 220 cm x 165 cm 
 

http://www.reinaert-kliniek.nl/


 
17.  Er is ten minste aan één zijde van de toiletpot minimaal 90 cm vrij voor de transfers. 
X Nee, afmetingen; 70 cm  
□Ja, welke zijde:  
  
18. Hangt de onderkant van de wastafel op minimaal 75 cm hoogte: 

Vanwege onder rijbaarheid  
□  Nee 
X  Ja 
 
18A. De sifon is naar achteren geplaatst bij de wastafel: 
□  Nee 
X  Ja 
  
19. Er is een draaicirkel van 150 cm beschikbaar voor de rolstoel in de ruimte: 
X Nee, afmetingen; 100 cm 
□ Ja 

 
20.  De spiegel van in de ruimte is bruikbaar voor mensen in een rolstoel; 
X Nee 
□ Ja, wat voor soort spiegel:  

 
21. De handdoekjes, zeep en toiletpapier zijn makkelijk te bereiken voor iedereen.  
□ Nee, hoezo niet en voor wie niet:  
X Ja 
 
22. Is er een werkende alarminstallatie op rondgang van 40cm hoogte in de ruimte:  
□ Nee.  
X Ja, waar komt het alarm binnen en hoe wordt er op gereageerd:  
Koordalarm komt binnen bij de receptie 

  
23. Het toilet beschikt over de volgende aanpassingen / hulpmiddelen; 
□ N.V.T. 
X Beugels naast de toiletpot 
X Aangepaste wastafel 
X Een donkere vloer met wit sanitair ivm het contrast. 
X Automatisch licht 
□ Anders;            
 
24. Het toilet beschikt over een verzorgingstafel; 
XN.V.T.  
□ Nee , willen ze in een ruimte ernaast dit aanbieden.  
□  Ja, afmetingen;  
 
25. Eventuele opmerkingen toilet: juiste voorzieningen  

 
26. Is de eigenaar / ondernemer van plan de mindervalide toilet toegankelijk te maken? 
□ Ja 
X Nee 
 
 
 



27. Gaat de eigenaar ermee akkoord met het eventueel openbaar maken van de gegevens.  
X Ja 
□ Nee 
 
28. Welke aanpassingen zijn er nodig de mindervalide toilet toegankelijk te krijgen?  

Grotere ruimte beschikbaar stellen voor elektrische rolstoelen 
Kantelbare spiegel          

 
Check uitgevoerd door:  
Leroy Verhoeven  
 
Datum: 
30-11-2016 
 

Foto’s Reinaert Kliniek mindervalide toilet: 

 
 

 

 

 

 

 

 



 
  



Bijlage 26: Stayokay Checklist 
 

Basisinformatie van het gebouw: 
1. Naam: Stayokay  
2. Adres: Maasboulevard 101 
3. Postcode en plaats: 6211YW Maastricht 
4. Telefoonnummer: 043-7501790 
5. E-mail adres / Website: maastricht@stayokay.nl en 

https://www.stayokay.com/nl/hostel/maastricht  
6. Contactpersoon: Patrique Butte 
7. Categorie gebouw: Hostel en bar 
8. Gebouw gecheckt op:  24-11-2016 

 
Toilet 
9. Heeft het gebouw een bezoekerstoilet? 
□ Nee  
X Ja 
 
10. Is het mindervalidetoilet goed aangegeven in het gebouw: 
□ Nee  
X Ja, door: borden. 
 
11. Heeft het gebouw een of meerdere mindervalidetoilet? 
□ Nee  
x Ja, hoeveel: 1 mindervalide toilet 

 
12. Is het mindervalidetoilet te bereiken zonder trap of obstakels? 
□ Nee  
x Ja, alleen bij binnenkomst van het gebouw is de tweede deur dicht in de wintermaanden. Er is een 
bel, als je hier op belt, doet een werknemer de deur open.  
 
13. Voor het mindervalide toilet is een sleutel nodig? 
x Nee, is altijd open.  
□ Ja, bij wie ………… 
 
14. De vrije doorgang van het toilet is ten minste 85 cm breed:  
□ Nee, afmetingen; ....... cm  
x Ja, afmetingen; 90 cm  
 
15. De deur van het toilet draait naar buiten: 
□ Nee, anders 
X Ja 
 
14a. De deur heeft aan binnenzijde een beugel om de deur te sluiten. 
□ beugel over de gehele breedte van de deur 
□ korte beugel 
X Geen beugel 
 
16. De afmetingen van de totale ruimte is? 
X Nee, afmetingen zijn 211 cm x 197 cm. 
□ Ja, afmetingen; ....... cm. x ....... cm. 

mailto:maastricht@stayokay.nl
https://www.stayokay.com/nl/hostel/maastricht


17.  Er is ten minste aan één zijde van de toiletpot minimaal 90 cm vrij voor de transfers. 
□ Nee, afmetingen; ....... cm  
x Ja, welke zijde: Links van het toilet 
  
18. Hangt de onderkant van de wastafel op minimaal 75 cm hoogte: 

Vanwege onder rijbaarheid  
□  Nee 
X  Ja 
 
18A. De sifon is naar achteren geplaatst bij de wastafel: 
□  Nee 
X  Ja 
  
19. Er is een draaicirkel van 150 cm beschikbaar voor de rolstoel in de ruimte: 
□ Nee 
X Ja 

 
20.  De spiegel van in de ruimte is bruikbaar voor mensen in een rolstoel; 
□ Nee 
X Ja, wat voor soort spiegel: kantelbare spiegel op 1 meter hoogte. 

 
21. De handdoekjes, zeep en toiletpapier zijn makkelijk te bereiken voor iedereen.  
□Nee, hoezo niet en voor wie niet:  
X  Ja 
 
22. Is er een werkende alarminstallatie op rondgang van 40cm hoogte in de ruimte:  
□ Nee.  
X Ja, waar komt het alarm binnen en hoe wordt er op gereageerd:  
Optisch signaal en bij de receptie. -> alarm hangt op 30 cm hoogte en alleen links van het toilet.  

  
23. Het toilet beschikt over de volgende aanpassingen / hulpmiddelen; 
□ N.V.T. 
X Beugels naast de toiletpot 
X Aangepaste wastafel 
□Een donkere vloer met wit sanitair ivm het contrast. 
□ Automatisch licht 
□ Anders;            
 
24. Het toilet beschikt over een verzorgingstafel; 
□ N.V.T.  
□ Nee , willen ze in een ruimte ernaast dit aanbieden.  
X Ja, afmetingen; 64cm. x 36 cm. 
 
25. Eventuele opmerkingen toilet: Zeer vriendelijk en behulpzaam personeel! 

 
26. Is de eigenaar / ondernemer van plan de mindervalide toilet toegankelijk te maken? 
X Ja 
□ Nee 
 
27. Gaat de eigenaar ermee akkoord met het eventueel openbaar maken van de gegevens.  
X Ja 
□ Nee 



 
28. Welke aanpassingen zijn er nodig de mindervalide toilet toegankelijk te krijgen?  

Beugel aan de binnenzijde van de deur en het alarm geheel rondom.  
 

Check uitgevoerd door:  
Leroy Verhoeven en Marlies Karel 
 
Datum: 
24-11-2016 
 

Foto’s Stayokay mindervalide toilet: 

 

 

 

 
 



 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 



Bijlage 27: Talentino Checklist 
 

Basisinformatie van het gebouw: 
1. Naam: Talentino Maastricht 
2. Adres: Grote gracht 74 
3. Postcode en plaats: 6211SZ Maastricht 
4. Telefoonnummer: 043-3114685 
5. E-mail adres / Website: www.talentino-mestreech.nl 
6. Contactpersoon: niet van toepassing 
7. Categorie gebouw: Bioscoop 
8. Gebouw gecheckt op:  18-11-2016 

 
Toilet 
9. Heeft het gebouw een bezoekerstoilet? 
□ Nee  
X Ja 
 
10. Is het mindervalidetoilet goed aangegeven in het gebouw: 
X Nee, alleen het gewone toilet staat aangegeven. 
□ Ja, door: borden. 
 
11. Heeft het gebouw een of meerdere mindervalidetoilet? 
□ Nee  
x Ja, hoeveel: 1 mindervalide toilet 

 
12. Is het mindervalidetoilet te bereiken zonder trap of obstakels? 
□ Nee  
x Ja 
 
13. Voor het mindervalide toilet is een sleutel nodig? 
x Nee, is altijd open.  
□ Ja, bij wie ………… 
 
14. De vrije doorgang van het toilet is ten minste 85 cm breed:  
□ Nee, afmetingen; ....... cm  
x Ja, afmetingen; 92 cm  
 
15. De deur van het toilet draait naar buiten: 
□ Nee, anders 
X Ja 
 
14a. De deur heeft aan binnenzijde een beugel om de deur te sluiten. 
□ beugel over de gehele breedte van de deur 
□ korte beugel 
X Geen beugel 
 
16. De afmetingen van de totale ruimte is? 
□ Nee, afmetingen  
X Ja, afmetingen; 246 cm. x 176 cm. 
 Minimale eisen zijn: 220 cm x 165 cm 
 



17.  Er is ten minste aan één zijde van de toiletpot minimaal 90 cm vrij voor de transfers. 
X Nee, afmetingen; 60 cm  
□ Ja, welke zijde: Links 
  
18. Hangt de onderkant van de wastafel op minimaal 75 cm hoogte: 

Vanwege onder rijbaarheid  
□ Nee, afmetingen; … cm  
x Ja, 76 cm  
 
18A. De sifon is naar achteren geplaatst bij de wastafel: 
□ Nee 
X Ja 
  
19. Er is een draaicirkel van 150 cm beschikbaar voor de rolstoel in de ruimte: 
□ Nee, afmetingen; … cm  
X Ja 

 
20.  De spiegel van in de ruimte is bruikbaar voor mensen in een rolstoel; 
□ Nee 
X Ja, wat voor soort spiegel: Spiegel op hoogte van 100 cm tot 140 cm 

 
21. De handdoekjes, zeep en toiletpapier zijn makkelijk te bereiken voor iedereen.  
□ Nee, hoezo niet en voor wie niet:         
X Ja 
 
22. Is er een werkende alarminstallatie op rondgang van 40cm hoogte in de ruimte:  
X Nee, aan de linkerzijde bij het toilet, alarm komt binnen bij de receptie.  
□ Ja, waar komt het alarm binnen en hoe wordt er op gereageerd:  
             

  
23. Het toilet beschikt over de volgende aanpassingen / hulpmiddelen; 
□ N.V.T. 
X Beugels naast de toiletpot 
X Aangepaste wastafel 
X Een donkere vloer met wit sanitair ivm het contrast. 
□ Automatisch licht 
□ Anders;            
 
24. Het toilet beschikt over een verzorgingstafel; 
X N.V.T.  
□ Nee , willen ze in een ruimte ernaast dit aanbieden.   
□ Ja, afmetingen; ....... cm. x ....... cm. 
 
25. Eventuele opmerkingen toilet: drie centimeter drempel bij binnentreden mindervalide toilet.  

 
26. Is de eigenaar / ondernemer van plan de mindervalide toilet toegankelijk te maken? 
X Ja 
□ Nee 
 
27. Gaat de eigenaar ermee akkoord met het eventueel openbaar maken van de gegevens.  
X Ja 
□ Nee 



28. Welke aanpassingen zijn er nodig de mindervalide toilet toegankelijk te krijgen?  
Prima toilet, alleen de bewijzering mag beter       

 
Check uitgevoerd door:  
Leroy Verhoeven en Peter Vrehen 
 
Datum: 
18-11-2016 
 

Foto’s Talentino mindervalide toilet: 
 

 
 
 
  



 
 

 



Bijlage 28: Theater aan het Vrijthof Checklist: 
 

Basisinformatie van het gebouw: 
1. Naam: Theater aan het vrijthof  
2. Adres: Vrijthof 47 
3. Postcode en plaats: 6221 LE Maastricht 
4. Telefoonnummer: 043-3505544 
5. E-mail adres / Website: www.theateraanhetvrijthof.nl 
6. Contactpersoon: Daan Grol 
7. Categorie gebouw: Museum 
8. Gebouw gecheckt op:  22-11-2016 

 
Toilet 
9. Heeft het gebouw een bezoekerstoilet? 
□ Nee  
X Ja 
 
10. Is het mindervalidetoilet goed aangegeven in het gebouw: 
□ Nee,  
X Ja, door: Bordje bij de ingang al  
 
11. Heeft het gebouw een of meerdere mindervalidetoilet? 
□ Nee  
x Ja, hoeveel: 1 mindervalide toilet 

 
12. Is het mindervalidetoilet te bereiken zonder trap of obstakels? 
□ Nee  
x Ja,  
 
13. Voor het mindervalide toilet is een sleutel nodig? 
x Nee, is altijd open.  
□ Ja, bij wie ………… 
 
14. De vrije doorgang van het toilet is ten minste 85 cm breed:  
□ Nee, afmetingen; ....... cm  
x Ja, afmetingen; 93 cm  
 
15. De deur van het toilet draait naar buiten: 
□ Nee, anders  
X Ja 
 
14a. De deur heeft aan binnenzijde een beugel om de deur te sluiten. 
X beugel over de gehele breedte van de deur 
□ korte beugel 
 
16. De afmetingen van de totale ruimte is? 
□ Nee, afmetingen  
X Ja, afmetingen; 370 cm. x 220 cm. 
 Minimale eisen zijn: 220 cm x 165 cm 
 
 



17.  Er is ten minste aan één zijde van de toiletpot minimaal 90 cm vrij voor de transfers. 
□ Nee,  
X Ja, welke zijde: Links en rechts 
  
18. Hangt de onderkant van de wastafel op minimaal 75 cm hoogte: 

Vanwege onder rijbaarheid  
□  Nee 
X  Ja 
 
18A. De sifon is naar achteren geplaatst bij de wastafel: 
X  Nee 
□ Ja 
  
19. Er is een draaicirkel van 150 cm beschikbaar voor de rolstoel in de ruimte: 
□ Nee, afmetingen  
X Ja 

 
20.  De spiegel van in de ruimte is bruikbaar voor mensen in een rolstoel; 
□ Nee 
X Ja, wat voor soort spiegel: kantelbare spiegel 

 
21. De handdoekjes, zeep en toiletpapier zijn makkelijk te bereiken voor iedereen.  
□ Nee, hoezo niet en voor wie niet:  
X Ja 
 
22. Is er een werkende alarminstallatie op rondgang van 40cm hoogte in de ruimte:  
□ Nee.  
X Ja, waar komt het alarm binnen en hoe wordt er op gereageerd:  
Koordalarm komt binnen bij de receptie 

  
23. Het toilet beschikt over de volgende aanpassingen / hulpmiddelen; 
□ N.V.T. 
X Beugels naast de toiletpot 
X Aangepaste wastafel 
□ een donkere vloer met wit sanitair ivm het contrast. 
□ Automatisch licht 
□ Anders;            
 
24. Het toilet beschikt over een verzorgingstafel; 
□ N.V.T.  
□ Nee , willen ze in een ruimte ernaast dit aanbieden.  
X Ja, afmetingen; 65 cm x 97 cm  
 
25. Eventuele opmerkingen toilet: Ruim toilet met een grote draaicirkel.  

 
26. Is de eigenaar / ondernemer van plan de mindervalide toilet toegankelijk te maken? 
□ Ja 
X Nee 
 
27. Gaat de eigenaar ermee akkoord met het eventueel openbaar maken van de gegevens.  
X Ja 
□ Nee 



28. Welke aanpassingen zijn er nodig de mindervalide toilet toegankelijk te krijgen?  
Donkere vloer voor de slechtziende en automatisch licht     
             
Check uitgevoerd door:  
Georgia 
 
Datum: 
22-11-2016 
 

Foto’s Theater aan het Vrijthof mindervalide toilet: 
 

 
 

 

 

 

  



 

  



Bijlage 29: Werkplein Checklist 
 

Basisinformatie van het gebouw: 
1. Naam: Werkplein, sociale zaak  
2. Adres: Randwycksingel 22 
3. Postcode en plaats: 6229 EE Maastricht 
4. Telefoonnummer: 14-043 
5. E-mail adres / Website: www.gemeentemaastricht.nl 
6. Contactpersoon: - 
7. Categorie gebouw: Gemeentelijk gebouw 
8. Gebouw gecheckt op:  14-12-2016 

 
Toilet 
9. Heeft het gebouw een bezoekerstoilet? 
□ Nee  
X Ja 
 
10. Is het mindervalidetoilet goed aangegeven in het gebouw: 
X Nee,  
□  Ja, door:  
 
11. Heeft het gebouw een of meerdere mindervalidetoilet? 
□ Nee  
x Ja, hoeveel: 1 mindervalide toilet 

 
12. Is het mindervalidetoilet te bereiken zonder trap of obstakels? 
□ Nee  
x Ja,  
 
13. Voor het mindervalide toilet is een sleutel nodig? 
x Nee, is altijd open.  
□ Ja, bij wie ………… 
 
14. De vrije doorgang van het toilet is ten minste 85 cm breed:  
□ Nee, afmetingen; ....... cm  
x Ja, afmetingen; 90 cm  
 
15. De deur van het toilet draait naar buiten: 
□ Nee, anders  
X Ja 
 
14a. De deur heeft aan binnenzijde een beugel om de deur te sluiten. 
□ beugel over de gehele breedte van de deur 
□ korte beugel 
X Geen beugel 
 
16. De afmetingen van de totale ruimte is? 
□ Nee, afmetingen  
X Ja, afmetingen; 250 cm. x 200 cm. 
 Minimale eisen zijn: 220 cm x 165 cm 
 



 
17.  Er is ten minste aan één zijde van de toiletpot minimaal 90 cm vrij voor de transfers. 
□ Nee, afmetingen;  
X Ja, welke zijde: links  
  
18. Hangt de onderkant van de wastafel op minimaal 75 cm hoogte: 

Vanwege onder rijbaarheid  
□  Nee 
X  Ja 
 
18A. De sifon is naar achteren geplaatst bij de wastafel: 
X  Nee 
□   Ja 
  
19. Er is een draaicirkel van 150 cm beschikbaar voor de rolstoel in de ruimte: 
□ Nee, afmetingen  
X Ja 

 
20.  De spiegel van in de ruimte is bruikbaar voor mensen in een rolstoel; 
X Nee, te hoog voor rolstoelgebruikers 
□  Ja, wat voor soort spiegel:  

 
21. De handdoekjes, zeep en toiletpapier zijn makkelijk te bereiken voor iedereen.  
□  Nee, hoezo niet en voor wie niet: toiletpapier ver reiken.  
X Ja 
 
22. Is er een werkende alarminstallatie op rondgang van 40cm hoogte in de ruimte:  
□ Nee.  
X Ja, waar komt het alarm binnen en hoe wordt er op gereageerd:  receptie 

  
23. Het toilet beschikt over de volgende aanpassingen / hulpmiddelen; 
□ N.V.T. 
X Beugels naast de toiletpot 
□  Aangepaste wastafel 
X Een donkere vloer met wit sanitair ivm het contrast. 
X Automatisch licht 
□ Anders;            
 
24. Het toilet beschikt over een verzorgingstafel; 
□N.V.T.  
□ Nee , willen ze in een ruimte ernaast dit aanbieden.  
X  Ja, afmetingen; 70 x 40 cm 
 
25. Eventuele opmerkingen toilet: Eenvoudig goed toilet 

 
26. Is de eigenaar / ondernemer van plan de mindervalide toilet toegankelijk te maken? 
□ Ja 
X Nee 
 
27. Gaat de eigenaar ermee akkoord met het eventueel openbaar maken van de gegevens.  
X Ja 
□ Nee 



 
28. Welke aanpassingen zijn er nodig de mindervalide toilet toegankelijk te krijgen?  

WC rol bevestigen aan de beugel en alarm rondgang.  
         
Check uitgevoerd door:  
Leroy Verhoeven 
 
Datum: 
14-12-2016 
 

Foto’s Werkplein mindervalide toilet: 
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