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voorziening

uitvoering basis

uitvoering extra

toegankelijkheid
bereikbaarheid hoofdentree

1. hoofdentree direct aan openbare weg
of
2. hoofdentree bereikbaar via voetpad
uitvoering pad
breedte pad
situatie pad
helling pad
of
3. hoofdentree bereikbaar via oprit auto

toegankelijkheid hoofdentree drempel/ dorpel/opstap
breedte doorgang

extra's hoofdentree

opstelplaats vóór hoofdentree
buitenverlichting
video-intercom
electrisch slot
minimaal 2 * beveiliging

doorgankelijkheid woning

alle drempels/ dorpels/ opstappen
breedte alle relevante doorgangen
breedte alle relevante verkeersruimten
breedte ter hoogte van alle draaipunten

extra's doorgankelijkheid

vaste vloerbedekking/ tegelwerk op alle vloeren
goede verlichting in verkeersruimten
gebogen deurklinken (voorkomt haken met mouw)
centrale bediening verlichting verkeersruimte

(semi)verhard
85 – 100 cm
vrij van obstakels (groen ed)
max 1:20

≥ 100 cm

bereikbaarheid hoofdentree vanaf opstelplaats auto voldoet aan
criteria 2.
< 20 mm
85-90 cm

≥ 90 cm

≥ 100 x 150 cm
ja
ja
ja
ja

< 20 mm
min. 85 cm
min. 90 cm
min. 90 cm

helemaal vlak
≥ 90 cm
≥ 100 cm
≥ 110 cm
ja
ja
ja
ja
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slaapruimte

voorziening

uitvoering basis

1. slaapkamer op primaire verdieping
bouwkundig afgescheiden van woonruimte
middels 4 wanden en deur(en)
of
2. slaapkamer op primaire verdieping
later moment af te scheiden van woonruimte waarbij resterende
woonruimte min. 24m2.
Minimaal 3 bouwkundige wanden reeds aanwezig

min. 300 x 400 cm of
min. 280 x 420 cm
(afhankelijk van positie deur)

of
3. slaapkamer op etage, bereikbaar met volwaardige lift*

of
4. slaapkamer op etage, bereikbaar met traplift

extra's slaapruimte

alarmsysteem met directe verbinding externe centrale
centrale bediening verlichting slaapruimte
elektrisch bedienbare verduistering

badkamer/ sanitair

1. badkamer op primaire verdieping
of
2. badkamer op etage, bereikbaar met volwaardige lift*
of
3. badkamer op etage, bereikbaar met traplift

uitvoering extra

min. 300 x 400 cm

min. 300 x 400 cm of
min. 280 x 420 cm
(afhankelijk van positie deur)
min. 300 x 400 cm of
min. 280 x 420 cm
(afhankelijk van positie deur)
ja
ja
ja

min. 5m2
vrije draaicirkel bij volledige
montage sanitair en kranen min. 150 cm
vloeren en wanden betegeld conform
bouwbesluit

afmeting badkamer
toilet(ruimte)

1. toilet in badkamer

nee

of
2. toilet op primaire verdieping

vrij vloeropp. > 90 x 120 cm

benodigde aansluitingen water, afvoer en electra

wanden naast toilet min. 450 mm
uit hartmaat toilet
vrij ruimte vóór toilet ≥ 90 x 120
cm

aantoonbaar op juiste plek
aangelegd en veilig afgedopt
hoogte wastafel 800 mm
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extra's badkamer/ sanitair

1-hendelkraan aan wastafel
afvoer wastafel weggewerkt in wand (ivm verbranden benen)
alarmsysteem badkamer met directe verbinding externe centrale
alarmsysteem separaat toilet met directe verbinding externe centrale

ja
ja
ja
ja
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