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EU GS 904/1-2 - Het EURECERT keurmerk voor
toegankelijke gebouwen en infrastructuur in Europa
Betrouwbaarheid door neutraliteit en
onafhankelijkheid
EURECERT is veel meer dan alleen kwaliteit

Toepassingsgebied van het EURECERT-keurmerk
Europese maatstaf en …

Het EURECERT keurmerk voor toegankelijkheid is niet
tegenstrijdig met de Nederlandse of Europese wet- en
regelgeving of doelstellingen op het gebied van inclusie en
toegankelijkheid om te komen tot uniforme normen op dit
gebied. Het EURECERT keurmerk gaat verder dan alleen het
overnemen van normen en wetgeving. EURECERT omvat
ook producten in de meest brede zin van het woord.
Accreditering en QA-systemen maken geen deel uit van het
EURECERT keurmerk. Ons systeem is een neutraal,
onafhankelijk keurmerk geïnitieerd door het bedrijfsleven.
Daarmee is een keurmerk ontwikkeld specifiek gericht op
gebruiksvriendelijkheid voor iedereen van gebouwen en
infrastructuuren..
Waarom kiest u voor EURECERT?

De scan en test procedures zijn met medewerking van
vertegenwoordigers van uw klanten en gebruikers ontwikkeld. De
beoordeling wordt gedaan door een team van vertegenwoordigers
van deze gebruikers. Het Europees erkende EURECERT keurmerk
toegankelijkheid kenmerkt zich als betrouwbaar, neutraal en
inspelend op de actuele behoeften.
Gebouwen
- Openbare gebouwen zoals theaters, musea, scholen,
- Overheidsgebouwen, rechtbanken.
- Sporthallen, stadions en verenigingsgebouwen,
- Ziekenhuizen, huisartsposten,
- Kantoorgebouwen, congrescentrum,
- Winkels, bankgebouwen
- Horeca gelegenheden,
- Fabriekspanden
- Trein- metro- en busstations, vliegvelden,
- Parkeerplaatsen en parkeergarages
- Openbare toiletten,
- Woningen, appartementen

Het enige toegankelijke Keurmerk in Europa

Infrastructuur

Vertegenwoordigingen in D, A, NL, B, UK en TR
Know-how door samenwerking met R&D en het bedrijfsleven
Ondersteunend voor uw Marketing en PR (Print & Online)
Omvangrijke
ontwikkeling.

aanvullende

diensten:

Advisering,

scholing,

Van toepassing op alle mensen van kind tot senior
Scan en testprocedures worden steeds aangepast
innovaties, veranderingen in de markt en gebruikerseisen.

o.b.v.

- Straten, Pleinen en stoepen,
- Openbare parken,
- Uitzichtpunten,
- Speelplaatsen en speeltuinen,
- Sportvelden,
- Pretparken en themaparken,
- Dierentuinen
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EURECERT - toegankelijk voor alle Klanten en gebruikers
Organisaties en ondernemingen die een EURECERT keurmerk voor toegankelijkheid hebben, laten zien dat alle mensen welkom
zijn en zich zelfstandig in hun gebouw of op hun terrein zich kunnen bewegen. U laat duidelijk aan uw klanten zien dat iedereen
even belangrijk is. De keuringsinstantie van EUKOBA verleent het EURECERT keurmerk voor gebouwen en de periferie op basis
van een uitgebreide test- en scanprotocollen. Daarvoor gelden hoge eisen.

Hoe verkrijgt u het keurmerk?
Consumentenbescherming en klanttevredenheid

10 EURECERT pictogrammen voor klassificering
Niet alleen de 50-jarige in een rolstoel...

Optioneel kan een onderneming vooraf een kostenloze online
scan van de gebouw uitvoeren. Daartoe vult u de vragenlijst
in.

Het grote misverstand bij toegankelijkheid is dat het alleen
gehandicapten of uitsluitend om rolstoelgebruikers gaat. Het
gaat echter niet alleen om de 50 jarige bejaarde die in een
rolstoel zit. Toegankelijkheid is een thema voor alle mensen en
speelt in de hele maatschappij.

Uw route naar het keurmerk
Opsturen van het aanvraagformulier aan EUKOBA
Beschikbaar stellen van materialen en documenten
Opstellen van het testprotocol volgens EU-GS 904:2015-01
Uitvoeren van een eerste test door ons team
Verwerking testresulaten en rapportage aanbevelingen

Door dit misverstand is het belang van toegankelijkheid op de
achtergrond terecht gekomen. En dat terwijl een hoge drempel
een evenzo groot probleem is voor een rolstoelgebruikers als
voor een jonge moeder met een kinderwagen. Wij zijn de enige
organisatie in Europa die het thema toegankelijkheid in de
meest brede zin van het woord voor alle doelgroepen in het
keurmerk heeft opgenomen. Toegankelijkheid gaat niet over
15% gehandicapten maar van klein kind tot senior en/of
hoogbejaard.

Afgifte van het EURECERT keurmerk toegankelijkheid
(geldigheidsduur 3 jaar)
Doelgroepen waarop het keurmerk van toepassing is.
Interne auditting door de onderneming
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Externe auditting door EUKOBA

U krijgt op basis hiervan een advies en tips hoe u
toegankelijkheid van uw gebouw en/of de periferie kunt
verbeteren. Het helpt u uw gebouw en/of periferie af te
stemmen op de doelgroep. Uw medewerkers zullen zich ook
ervan bewust zijn dat gewerkt wordt volgens de principe van
toegankelijkheid en dat deze in het werkproces geborgd
worden. Het EURECERT keurmerk werkt aanvullend op uw
kwaliteitszorgsysteem.
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EURECERT keurmerk, de betrouwbare Wegwijzer

EURECERT keurmerken maken het
voor consumenten makkelijker een
objectieve beoordeling van de
kwaliteit van producten en diensten te
vormen. U vindt keurmerken in de
diverse branches zoals: bouw,
dienstverlening, (consumenten)
producten.
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