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Aangepaste toiletten voldoen niet altijd aan de normen. Wie er
gebruik van maakt, heeft hier al gauw last van en zou er iets
aan willen doen. De verantwoordelijke eigenaar of beheerder
moet worden overtuigd, dat verbeteringen nodig zijn. Maar hoe?
Met de onderstaande voorbeeldbrief met beoordelingsformulier is
dat in 10 minuten mogelijk. Volg hiervoor deze stappen:
1.
2.

3.
4.

Print pagina 2 en 3 van dit document en neem het mee, samen
met een enveloppe.
in voorkomende gevallen het formulier invullen:
- kop
- punten van belang aankruisen, indien van toepassing
- Kolom 2.hier staat met J en N aangegeven, of aan de
norm wordt voldaan.
- Kolom $FWLH met X aangeven, als er maatregelen nodig
zijn. Het niet voldoen aan de norm hoeft niet automatisch
tot actie te leiden.
- handtekening
Vul je naam en adres als afzender in.
Brief in enveloppe doen, adresseren en achterlaten bij een
geschikte persoon in het gebouw of in de brievenbus
achterlaten .

--------------------------------------------------Het initiatief tot deze brief is een vervolg op het project
ONDERZOEK AANGEPASTE TOILETTEN van het Platform
Gehandicaptenbeleid Alphen aan den Rijn (APG).
Zie ook: www.toiletten.ontheweb.nl
-------------------------------------------------------

Aan:
[naam van het gebouw]
T.a.v. de beheerder
Straat:
Plaats:
Datum:
Betreft: onderzoek aangepast toilet
Etage:
Gesproken met:
Bezocht door:
Geachte Mevrouw, Mijnheer
Ik heb een bezoek gebracht aan uw gebouw en bezocht daar het
publiekstoegankelijke, voor gehandicapten aangepaste, toilet.
Het is mij opgevallen, dat de toiletruimte niet voldoet aan de
daarvoor bestaande normen. Daarom heb ik de moeite genomen om
het toilet te beoordelen met behulp van o.a. de
toekenningscriteria van het internationaal toegankelijkheids
symbool (ITS).
Op pagina 2 van deze brief vindt U een tabel met de beoordeling
en advies per norm. In de Kolom $FWLH staat met X aangegeven,
als er maatregelen nodig zijn.
Wij verzoeken u van de inhoud kennis te nemen, het advies te
bestuderen en de noodzakelijke actie te ondernemen.
Meer informatie over het onderzoek aangepaste toiletten kunt u
vinden op www.toiletten.ontheweb.nl
Hieronder vind u een toelichting op tabel en advies.
Gaarne verneem ik uw reactie,
Met vriendelijke groeten,
(handtekening)

(naam, adres, woonplaats, telefoon)
Bijlage: beoordelingsformulier
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Toelichting bij het beoordelingsformulier (aankruisen indien
van toepassing):
0

0

Als er maar weinig gebruik wordt gemaakt van het
aangepaste toilet, is het aan te bevelen om de
toiletruimte voor meerdere functies geschikt te maken.
b.v. gebruik door zowel gehandicapten als nietgehandicapten, voor het verschonen van baby’s of als
doucheruimte.
Toelichting bij norm nr. .. :(invullen)
1
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Eigenschappen en normen

OK Actie Toelichting
+/-

1
2
3
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
31
32
33
34
35
36

Dit toilet is kennelijk bestemd voor gehandicapten
Dit toilet is kennelijk bestemd voor zowel gehandicapten als nietgehandicapten
Dit toilet maakt deel uit van een toiletgroep
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Per 500 m2 verblijfsgebied ten minste één toegankelijk toilet
Loopafstand van verblijfsgebied tot toilet niet groter dan 75 m.
Toiletruimte tenminste 1650 x 2200 mm groot
Afstand van closetpot tot achterliggende wand tenminste 700 mm.
Afstand van closetpot tot één van de zijwanden tenminste 900 mm.
Vrije ruimte voor closetpot tenminste 1200 mm.
In het toilet een draaicirkel van 1500 mm mogelijk.
Doorgangen niet smaller dan 900 mm (deur, ruimte tussen wasbak en
closetpot).
Deur draait niet in toiletruimte.
Closetpot met hoogte van 480 mm inclusief zitting (6 + pot). In
bestaande situaties voor hogere closetpot ontheffing mogelijk.
Opklapbare beugels aan weerszijde van closetpot (300 mm uit hart
van pot, 750 mm boven vloer).
Beugel op 900 a 1050 mm hoogte, waarmee deur vanuit rolstoel kan
worden dichtgetrokken.
Wastafel van tenminste 400 x 500 mm (800 mm boven vloer en
zodanig, dat rolstoelgebruiker tot onder wasbak kan rijden).
Ten minste twee kledinghaken, op 1200/1350 mm boven vloer.
Vaste spiegel met onderzijde op 1000 mm en bovenzijde op ten
minste 1950 mm boven vloer.
Alarm met rondgaand bedieningskoord met contrasterende kleur op
hoogte van 400 mm boven vloer. Niet verplicht bij toiletgroep of
gemengd gebruik. (zie nummer 2 en 3)
Alarm dient door middel van hoorbaar en zichtbaar signaal over te
gaan en mag alleen in de toiletruimte kunnen worden uitgeschakeld.
Er zijn geen hoogteverschillen en er is geen drempel.
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Toegangsdeur is goed bereikbaar m.b.t. bochten en naam/symbool
Bereikbare handdoek, zeep, kraan, etc.
Staat van onderhoud is voldoende
Geen obstakels in/voor toiletruimte
Mate van netheid is voldoende
Bijzonderheden
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+ = ja, aan de norm of stelling wordt voldaan
-- = nee, aan de norm of stelling wordt niet voldaan
X = er worden verbeteringen geadviseerd
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