Rapportage Toegankelijkheid
Gegevens
1.

Naam organisatie/bedrijf

Brasserie ‘t Schip

2.

Doel van het gebouw

Horeca

3.

Bezoek adres

Markt 108, 6191 JK Beek

4.

Telefoonnummer

046 439 8359

5.

Emailadres

maassen@planet.nl

6.

Website

http://www.brasserieschip.nl

7.

Naam contactpersoon

Ralph Maassen

8.

Rapport opgemaakt door

Bert Crapels

9.

Datum

20-03-2019

Samenvatting toegankelijkheidscheck
Positieve punten:



Het pand is bereikbaar voor bezoekers met of zonder beperking.
De bruikbaarheid van de ruimte is voor alle gebruikers goed. De deur gaat minimaal
90⁰ open en er is voldoende draai- en keerruimte, de doorgangen in het pand zijn
breed, een rolstoelgebruiker kan de ruimte volledig gebruiken.
 Meubilair is door alle bezoekers te gebruiken en er is voldoende mogelijkheid om
gebruik te maken van een rolstoel.
Aandachtspunten:







De deur is redelijk zwaar, kan moeilijk zijn voor iemand met een beperking
Er is geen bel aanwezig of intercom aanwezig zodat iemand assistentie kan vragen
bij het betreden van het pand.
Er is een bezoekerstoilet aanwezig en deze voldoet aan de normen maar er is geen
MIVA-toilet aanwezig.
Stoelen beschikken niet over armleuningen.
De website beschikt niet over een voorleesfunctie.
Geschreven informatie (menu) is niet in braille beschikbaar.

Bijlagen:
1. Ingevulde checklijst
2. Handleiding bij de checklijst

Uitgevoerd door:

Bert Crapels

Datum:

25-03-2019

De toegankelijkheid van uw pand in kaart gebracht
In het kader van het VN-verdrag voor mensen met een beperking dat in 2016 in Nederland van kracht
is gegaan heeft de gemeente Beek bij uw pand een toegankelijkheidscheck uitgevoerd.
De hieruit voortkomende gegevens zijn in deze rapportage verzameld.

Waarop is gelet?

















Bereikbaarheid van het gebouw
Betreedbaarheid van het gebouw
Bruikbaarheid van het gebouw
Verdiepingen
Bruikbaarheid per doelgroep
o Blinden en slechtzienden
o Mobiliteitsbeperking en/of manuele problemen
o Doven en slechthorenden
o Copd
o Extra
Toiletruimte
Badkamer
Balie/loket/kassa/receptie/toonbank
Meubilair
Pinapparaat
Eten en drinken
Veiligheid
Klantvriendelijkheid en bejegening
Informatie
Overig

Bereikbaarheid van het gebouw

