
Schouwlijst Verblijfsaccommodatie
Deze schouw is verricht door mensen met een beperking. De schouw is een momentopname. 

Hierbij is onderzocht of zij de ruimte kunnen bereiken en gebruiken. Dit wordt ook wel de

'beleefde' toegankelijkheid genoemd. In de schouw is geprobeerd een zo  objectief mogelijk

beeld te geven. De werkelijkheid kan echter afwijken. Meer informatie over Toegankelijkheid vindt u bij VCP: 

http://www.programmavcp.nl/toegankelijkheid/toegankelijkheid/198.html

Inmiddels kunnen  zaken zijn aangepast door de locatie. Aan deze schouw kunnen geen rechten worden

ontleend in welke vorm dan ook.

Naam accommodatie Camping De Meisterhof

Adres accommodatie Lheebroek, 7991 PM Dwingeloo

Datum schouw 2011

Bereikbaarheid  verblijfsaccommodatie Ja Nee N.v.t.*

Bushalte op minder dan 200 meter X

Treinstation op minder dan 200 meter X

Regiotaxi met aangepaste bus X

Auto X

Organisatie biedt vervoersmogelijkheden  voor mensen met beperking X

Algemene gehandicapten parkeerplaats aanwezig X

Algemene gehandicapten parkeerplaats aanwezig per 50 parkeerplaatsen X

Bereikbaarheid accommodatie Ja Nee N.v.t.*

De route van de parkeerplaats naar de accommodatie is vlak en verhard X

De route is voorzien van geleide- of gidslijnen X

De route is obstakelvrij X

Er kunnen twee rolstoelen elkaar passeren X

Er zijn bankjes of andere 'rustplaatsen' langs de route X

Er zijn trottoir opritten op logische plekken en deze zijn goed aangelegd X

De route wordt duidelijk en begrijpelijk aangegeven X

Bereikbaarheid receptie Ja Nee N.v.t.*

De receptie is gelijkvloers te betreden X

Er is een alternatieve route naar de receptie (lift/hellingbaan) X

Is er een toegankelijke lift X

De hellingbaan is breed zodat een rolstoel en een voetganger elkaar kunnen passeren X

De hellingbaan is niet te stijl en voorzien van leuning en beveiliging tegen afvallen X

Het begin en eind van de trap is voorzien van een contrasterende kleur X

Traptreden zijn voorzien van markering om verstappen te voorkomen X

Een leuning is aanwezig aan beide kanten van de trap X

De trapleuning loopt aan de boven- en onderkant een stukje door X

De drempel bij de deur van de receptie is lager dan 2cm X

Is er een alternatieve receptie-ingang geschikt voor rolstoelen X

Een brede rolstoel/scootmobiel kan makkelijk door de toegang X

Deuren zijn duidelijk herkenbaar (door bijvoorbeeld kleurverschil) X

Glazen deuren zijn voor de veiligheid voorzien van een markering tussen 90 en 190 cm X

Opstapjes en hellingbanen hebben aan beide kanten een leuning X

http://www.programmavcp.nl/toegankelijkheid/toegankelijkheid/198.html


Toegankelijkheid en bruikbaarheid faciliteiten Ja Nee N.v.t.*

Bij de entree is een overkapte ruimte om scootmobielen te parkeren X

Leenrolstoelen zijn beschikbaar X

Geleide- en hulphonden zijn toegestaan X

Is er een toegangkelijk lift X

Het begin en eind van de trap zijn voorzien van contrasterende kleuren X

De traptreden zijn voorzien van een markering om verstappen te voorkomen X

De trapleuning loopt aan de boven- en onderkant een stukje door X

Er is een vrije doorgang voor brede rolstoelen/scootmobielen in alle publieke gangen X

Er is aan beide kanten van deuren een vlak (150 cm) waar rolstoelen kunnen draaien X

Alle deuren zijn makkelijk te openen (deurknop bereikbaar vanuit rolstoel) X

Deuren zijn duidelijk herkenbaar (door bijvoorbeeld kleurverschil) X

Glazen deuren zijn voor de veiligheid voorzien van een markering tussen 90 en 190 cm X

Aanwezige drempels zijn 2cm of lager, zodat rolstoelen hierover heen kunnen X

De receptie heeft een verlaagd bruikbaar deel (80-100 cm) X

De balie is gedurende openingstijden constant bemand X

De receptieruimte is goed verlicht X

De ruimte heeft geen hangende obstakels (ventilatoren, lampen etc.) X

Tafels (in restaurant/groepsruimte) zijn hoog genoeg voor iemand met een rolstoel X

Website Ja Nee N.v.t.*

Internetadres: WWW.MEISTERHOF.NL

De website is bruikbaar X

De website heeft een toegankelijkheidssymbool X

De informatie op de website is duidelijk en begrijpelijk (o.a. gebruik symbolen) X

Informatie Ja Nee N.v.t.*

De informatie is goed leesbaar, zowel staand als zittend X

De geschreven informatie (brochures/folders) is goed leesbaar X

De geschreven informatie (brochures/folders) is duidelijk en begrijpbaar X

De bewegwijzering is duidelijk en begrijpelijk X

De informatieve bordjes zijn (grotendeels) voorzien van tekst en symbolen X

De informatieve bordjes zijn (grotendeels) duidelijk verlicht X

De informatieve bordjes zijn zo geplaatst dat ze goed zichtbaar zijn X

De informatieve bordjes staan op logische plekken X

http://www.meisterhof.nl/


Openbare toiletruimte bij faciliteiten Ja Nee N.v.t.*

Gehandicaptentoilet aanwezig X

Gehandicaptentoilet goed aangegeven (tekst en symbolen) X

Gehandicaptentoilet bruikbaar (niet op slot of opslagruimte) X

Gehandicaptentoilet is minimaal 165 x 220 cm X

Afstand van voorkant toiletpot tot achterwand is 70 cm X

De afstand van toiletpot tot één zijmuur is 90 cm of meer X

De deur gehandicaptentoilet draait naar buiten X

Het gehandicaptentoilet heeft een schuifdeur X

De hoogte van de toiletpot is ca. 50 cm X

Er zijn opklapbare beugels aan weerszijden de toiletpot X

De wc-rol is vanaf het toilet bereikbaar X

Er is een beugel op de binnenkant van de deur op 90 cm X

De wastafel is minimaal 80 cm hoog X

Er is een spiegel op een hoogte tussen de 100 en 195 cm X

Er is een alarmkoord op ongeveer 40 cm hoogte X

Het alarmkoord heeft een duidelijke andere kleur dan de muur X

Het alarmkoord is bereikbaar vanaf het toilet X

Vluchtwegen Ja Nee N.v.t.*

De vluchtwegen zijn duidelijk aangegeven en voorzien van symbolen en  tekst X

De nooduitgangbordjes zijn duidelijk verlicht X

De noodknoppen zijn duidelijk zichtbaar X

De noodknoppen zijn rolstoelvriendelijk geplaatst (tussen 90 en 120 cm) X

Vluchtroutes zijn obstakelvrij en zoveel mogelijk drempelloos X

Nooduitgang heeft geen drempels, opstapjes en afstapjes X

Benadering personeel Ja Nee N.v.t.*

De benadering van medewerkers is gelijkwaardig, geduldig en vriendelijk X

Mensen met een beperking worden direct en rechtstreek aangesproken X

Mensen worden in duidelijke en begrijpelijke taal aangesproken X

Medewerkers dragen informatie adequaat over aan mensen met beperking X

Medewerkers bieden hulp/ondersteuning als dit wordt gevraagd X

Medewerkers vragen hoe ze het beste kunnen helpen X

Medewerkers geven de juiste informatie over toegankelijkheid X

Ervaring schouwer komt overeen met informatie in brochure of website X

Terrein Ja Nee N.v.t.*

De paden zijn vlak en verhard X

De paden zijn voorzien van geleidelijnen X

De paden zijn obstakelvrij X

De paden zijn breed genoeg voor 2 rolstoelen X

Er zijn bankjes/rustplaatsen langs de paden X

De bewegwijzering is voorzien van symbolen X



Aangepaste accommodatie Ja Nee N.v.t.*

Er is een gehandicaptenparkeerplaats bij de bungalow X

De accommodatie kan zonder hoogteverschil vanaf het pad worden bereikt X

De drempel van de deur naar de accommodatie is lager dan 2 cm X

Er kan een brede rolstoel/scoomtobiel naar binnen (minimaal 85 cm breed) X

Glazen deuren zijn voor de veiligheid voorzien van een markering tussen 90 en 190 cm X

Geleide- en hulphonden zijn toegestaan X

Alle deuren zijn minimaal 85 cm breed X

Alle deuren zijn eenvoudig te openen (geen drangers of veren) X

De tussendeuren zijn duidelijk herkenbaar (bijvoorbeeld door kleurverschil) X

Benodigde knoppen zijn rolstoelvriendelijk geplaatst (tussen 90 en 120 cm) X

(Eet)tafels of bureaus zijn geschikt voor rolstoelen (vrij onderrijdbaar 70 cm) X

Het aanrecht is geschikt voor rolstoelen X

Aanrecht is onderrijdbaar met een rolstoel X

Draaien is mogelijk bij aanrecht X

Er is minimaal één keuken, woon-, slaap- en badkamer op de begane grond X

De verdieping is toegankelijk voor mindervaliden X

Er is een alarmsysteem in tenminste één rolstolvriendelijke slaapkamer X

Het toilet is aangepast X

Er is een rookvrije accommodatie aanwezig X

De bekleding is stofvrij en schoon X

De informatie in de bungalow is duidelijk en begrijpelijk X

Er is een boodschapppenservice X

Maaltijden kunnen in de accommodatie worden bezorgd X

Badkamer aangepaste accommodatie Ja Nee N.v.t.*

Rolstoelgebruikers kunnen zelfstandig in badkamer komen en hierin draaien X

Er is een zitmogelijkheid onder de douche X

Er is een ruimte om vanuit rolstoel in douchestoel te gaan zitten X

De douchekop is verschuifbaar via een stang X

De douchekop is afneembaar X

Er zit een beugel bij de douche X

Er zit een beugel op de deur (deur is te sluiten vanuit rolstoel) X

De deur draait naar buiten of is een schuifdeur X

De vloer is egaal X

Vluchtweg aangepaste accommodatie Ja Nee N.v.t.*

Er bevindt zich een duidelijk aangegeven nooduitgang X

Er staan geen obstakels op de route naar de nooduitgang X

De route naar de nooduitgang is vrij van hoogteverschillen X

De nooduitgang zelf is vrij van hoogteverschillen X



Toiletgebouw camping algemeen Ja Nee N.v.t.*

Toiletgebouw is verwarmd X

Toiletgebouw heeft warm water X

Warme douches zijn gratis X

Het toiletgebouw kan zonder hoogteveschil vanaf het pad worden bereikt X

De drempel van de deur naar het toiletgebouw is lager dan 2 cm X

Er kan een brede rolstoel/scootmobiel naar binnen (minimaal 85 cm breed) X

Glazen deuren zijn voor de veiligheid voorzien van een markering tussen 90 en 190 cm X

Geleide- en hulphonden zijn toegestaan X

Alle deuren zijn eenvoudig te openen (geen drangers of veren) X

De tussendeuren zijn duidelijk herkenbaar (bijvoorbeeld door kleurverschil) X

Benodigde knoppen zijn rolstoelvriendelijk geplaatst (tussen 90 en 120 cm) X

Doucheruimte toiletgebouw camping Ja Nee N.v.t.*

Rolstoelgebruikers kunnen zelfstandig in badkamer komen en hierin draaien X

Er is een zitmogelijkheid onder de douche X

Er is een ruimte om vanuit rolstoel in douchestoel te gaan zitten X

De douchekop is verschuifbaar via een stang X

De douchekop is afneembaar X

Er zit een beugel bij de douche X

Er zit een beugel op de deur (deur is te sluiten vanuit rolstoel) X

De deur draait naar buiten of is een schuifdeur X

De vloer is egaal X

Toiletruimte toiletgebouw camping Ja Nee N.v.t.*

Gehandicaptentoilet aanwezig X

Gehandicaptentoilet goed aangegeven (tekst en symbolen) X

Gehandicaptentoilet bruikbaar (niet op slot of opslagruimte) X

Gehandicaptentoilet is minimaal 165 x 220 cm X

Afstand van voorkant toiletpot tot achterwand is 70 cm X

De afstand van toiletpot tot één zijmuur is 90 cm of meer X

De deur gehandicaptentoilet draait naar buiten X

Het gehandicaptentoilet heeft een schuifdeur X

De hoogte van de toiletpot is ca. 50 cm X

Er zijn opklapbare beugels aan weerszijden  toiletpot X

De wc-rol is vanaf het toilet bereikbaar X

Er is een beugel op de binnenkant van de deur op 90 cm X

De wastafel is minimaal 80 cm hoog X

Er is een spiegel op een hoogte tussen de 100 en 195 cm X

Er is een alarmkoord op ongeveer 40 cm hoogte X

Het alarmkoord heeft een duidelijke andere kleur dan de muur X

Het alarmkoord is bereikbaar vanaf het toilet X

Kampeerplaats Ja Nee N.v.t.*

De kampeerplaatsen liggen (gedeeltelijk) aan een verharde weg X

De auto mag naast het kampeermiddel worden geparkeerd X

De auto mag met invalidekaart naast het kampeermiddel worden geparkeerd X

Waterkraan bij kampeerplaats aanwezig X

Geleide- en hulphonden zijn toegestaan X



Zwembad Ja Nee N.v.t.*

De doorgang bij de kaartcontrole is ruim genoeg voor brede rolstoel X

Het zwembad heeft een alternatieve toegang voor rolstoelen X

De individuele kleedruimte is toegankelijk voor rolstoelen X

De kleedruimte heeft een voldoende draaicirkel X

De kleedruimte heeft voldoede zitgelegenheid X

De kleedruimte is voorzien van beugels X

De vloer van de kleedruimte is vlak en stroef X

De kleedkamer heeft een ligbank voor verzorgingstafel X

Het toilet is toegankelijk X

Er is voor de douche voldoende draairuimte X

De douche heeft een vlakke vloer X

De douche heeft een opklapbaar zitje en er is een beugel aanwezig X

De doucheruimte is direct verbonden met de kleedruimte X

Er is een alarminstallatie in de aangepaste kleedruimte X

Het alarmsignaal is buiten hoorbaar en zichtbaar X

Een deel van de kluisjes is rolstoelvriendelijk bereikbaar X

De kluisjes zijn goed bedienbaar X

De instructies zijn goed leesbaar X

De instructies zijn duidelijk X

Er is een badrolstoel aanwezig X

Er is een ruimte om de eigen rolstoel achter te laten X

De zwembadvloer is slipvast (ook in natte toestand) X

Het natte gebied is (praktisch) hellingvrij X

Het zwembad heeft muziek X

De verlichting is voldoende en gelijkmatig X

Glijbanen en duikplanken zijn veilig geplaatst X

Er zijn voorzieningen om in/uit het water te komen (bijvoorbeeld lift) X

Het water staat minimaal 25 cm onder de badrand X

Glijbanen en duikplanken zijn veilig afgeschermd X

Er is zitgelegenheid aan de rand van het bad X

Watertemperatuur is aanpasbaar na overleg X

Er is een aparte doorgang voor rolstoelen nabij de 'waadbak' X

Overige opmerkingen schouwer
Camping ziet er zeer verzorgd uit. T.a.v. bereikbaarheid e bruikbaarheid voor gehandicapte bezoekers/gebruikers 

kan gestelt worden dat de camping redelijk bereikbaar en toegangkelijk is. Gehandicapte bezoekers met begeleiding

 kunnen moeiteloos gebruik maken van de camping en de toilet en recreatievoorzieningen.

Het invalidetoilet zou nog kunnen worden voorzien van een alarm/alarmkoord.

 De receptieruimte moet nog voorzien worden van hellingvoorzieningen en verlaagde balie.

* n.v.t. wordt tevens gebruikt indien hetgeen onbekend is


