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Introductie 

 

Deze Eye Key is een sleutel tot toegankelijkheid.  Het is een leidraad om 
klanten die slecht(er) zien of blind zijn op een toegankelijke wijze in uw  
horecazaak te ontvangen. Naast heel wat praktische tips vindt u achteraan 
ook gegevens van organisaties en diensten waarbij u terecht kan 
(bijvoorbeeld voor de omzetting van uw menukaart naar braille). Deze gids 
is een nuttig instrument in de omgang met klanten met visusproblemen 
waarvan het aantal door de vergrijzing van de bevolking snel toeneemt. 

Deze Eye Key kwam in 2015 tot stand door aftoetsing en overleg met blinde 
en slechtziende ervaringsdeskundigen en inhoudelijke en strategische ex-
perten. Deze versie is een tweede druk (2019). 
 

De checklist achterin deze brochure helpt u af te toetsen in welke mate uw 
horecazaak al toegankelijk is.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



| 1 www.anysurfer.be | 2 Vraag bij ZOC-SBPV de lijst van tijdschriften op. | 3  Achteraan deze eye key vindt u 
een link naar een online contrasttest. | 
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Bekendmaking en bereikbaarheid 

Reclame 
Blinde en slechtziende mensen raadplegen verschillende mediakanalen. 
Denk er aan dat voor personen met een visuele beperking het gesproken of 
geschreven woord drager is van de boodschap, niet het beeld.  

Tips  

 Digitale weg  
Online bekendmaken kan via sociale netwerksites en via uw eigen 
website, maar zorg dan wel voor een toegankelijke versie. Wij ver-
wijzen hiervoor naar Anysurfer voor een toegankelijker internet.1 
 

 Tijdschriften  
Naast de reguliere week- en maandbladen, waarvan een deel in toe-
gankelijke vorm wordt uitgegeven, zijn er tijdschriften specifiek voor 
blinde en slechtziende mensen.2  
Wilt u uw initiatief op vlak van toegankelijkheid bekendmaken? 
Hou er dan rekening mee dat verschillende tijdschriften slechts 
twee- of driemaandelijks verschijnen en geef uw bericht ruim op 
voorhand door.  
 

 Kaartjes, flyers en posters 
Drukwerk dat duidelijk en met voldoende contrast is geprint, is lees-
baar voor slechtziende personen. Gebruik om dezelfde reden een 
groot, schreefloos lettertype met voldoende contrast tussen tekst 
en achtergrond.3 Denk eraan dat glanzend papier weerkaatst en de 
leesbaarheid vermindert.  
Vermeld op uw flyers en posters een QR-code met een rechtstreek-
se verbinding naar uw (toegankelijke) website. 
Geef  een kaartje in groteletterdruk aan slechtziende klanten om 
aan (slechtziende) vrienden en kennissen door te geven. 
 

http://www.anysurfer.be
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4 Een lijst van audiodescriptoren vindt u achteraan deze brochure.  

 Radio, tv of video  
Geef de beeldtaal ook gesproken weer. Dit kan met audiodescriptie 
(een vertelstem die tussen de relevante geluiden en het gesproken 
gedeelte zegt wat er te zien is op het scherm). Om in audiodescrip-
tie te voorzien, kunt u terecht bij professionele audiodescriptoren.4 

 

 Mond-tot-mondreclame  
De beste reclame is nog altijd de mond-tot-mondreclame. Doe be-
roep op blinde of slechtziende klanten om uw initiatief op het vlak 
van toegankelijkheid bekend te maken of neem contact op met ZOC
-SBPV voor de verspreiding via de geijkte kanalen. 
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Vervoer en wegbeschrijving 
Blinde en slechtziende personen zijn vaak afhankelijk van het openbaar  
vervoer. Een horecazaak die vlot bereikbaar is met trein, tram of bus is een 
pluspunt.  

 

Maak uw zaak makkelijk vindbaar door een duidelijke wegbeschrijving. 
Heel wat blinde en slechtziende personen memoriseren die op voorhand en 
raken zo vlotter ter plaatse. 

Tips  

 Verstrek informatie over de beschikbare trein-, tram- en  
buslijnen en de dichtstbijzijnde halte. De wandelafstand tussen 
de stopplaats en de ingang vermelden is ook nuttig.  
 

 Leg telefoonnummers van lokale taxibedrijven aan de balie of 
vermeld ze op uw website.  
 

 Zorg voor een gedetailleerde beschrijving van de af te leggen 
weg. Vermeld de straatnamen, de hoeveelste straat links of 
rechts… en wijs de bezoeker op herkenbare details.  
Bv. “U bereikt zo de steil opklimmende Molenweg”. 

 

 Geef in de wegbeschrijving duidelijk aan waar de ingang is: 
voorkant, linker- of rechterzijkant, via een pad,…  
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5 www.anysurfer.be  

Reservatie 
 
Telefonisch  
Voor veel blinde en slechtziende personen is dit de gemakkelijkste manier van  
reserveren. Bovendien is het laagdrempelig.  

Verstrek via de telefoon ook extra informatie over de openingsuren, het menu, de 
bereikbaarheid,… 

 

Via de website  
Kijk na of het reservatieformulier en het menu op uw website toegankelijk zijn aan 
de hand van de Anysurfer checklist.5 

Vermeld de openingsuren van uw zaak op uw website. 
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6 De contactgegevens vindt u achteraan deze brochure.   

Interieur 
Blinde en slechtziende klanten bereiken graag op een veilige en comfortabele  
manier de vestiaire, het toilet en de tafel. Zij hebben geleerd om zich zo zelfstandig 
mogelijk te verplaatsen: met een witte stok, met een blindengeleidehond of met 
een combinatie van beide. Dit neemt niet weg dat het aanpassen is in een vreemde 
omgeving.  

Tips 

 Bij zelfbediening is een geleidelijn naar de toonbank een pluspunt.  
 

 Accentueer aanwezige niveauverschillen door bv. een contrasterende 
kleur te gebruiken. 

 

 Zorg voor een goede verlichting in het restaurantgedeelte. Voorzie 
sterkere verlichting in de vestiaire, toilet, trappen. 

 
Tips voor lichtgebruik: 

· Geef de voorkeur aan natuurlijk licht. 
· Op plaatsen waar geen natuurlijk licht mogelijk is, best een 

lichtsterkte van minimum 100 lux voorzien. 
· Voorzie voor essentiële en/of risicovolle plaatsen, zoals  

onthaal, toiletten en trappen een lichtsterkte van minimum 
150 lux. 

· Zorg voor indirect en diffuus licht om verblinding bij 
(slechtziende) bezoekers te vermijden. 

 
Op zoek naar gespecialiseerd lichtadvies? Neem dan contact op met 
de diensten voor gespecialiseerd lichtadvies.6 
 

 Zorg dat de bewegwijzering naar bv. het toilet goed leesbaar is voor 
slechtziende bezoekers: groot lettertype, contrasterende kleuren, mat 
oppervlak (geen weerkaatsing) en schreefloze letters.  
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 Kijk na of de ruimte waardoor men zich verplaatst vrij is van obstakels, 
zowel ter hoogte van de voeten als boven het hoofd en naast het  
lichaam (bv. decoratie, menuborden, breed reikende planten). 
 

 Meubilair is beter te onderscheiden als u een kleur kiest die contras-
teert met de rest van het interieur. 
 

 Zorg bij trappen voor een ononderbroken leuning in een contrasteren-
de kleur. Kies voor een gesloten trap zonder overstekende neuzen. 
Voorzie elke trap van een slipvrije en contrasterende rand.  
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7 Decreet houdende de wijziging van diverse bepalingen van het decreet van 20 maart 2009 betreffende de 
toegankelijkheid van publieke plaatsen voor personen met een assistentiehond (28 juni 2013), art. 6).  

8 Zie onze omgangstips op www.zoc-sbpv.be   

 
Assistentiehond 
Sinds juli 2013 is het wettelijk verplicht om geattesteerde assistentiehonden toe te 
laten op publieke plaatsen7. Blindengeleidehonden mogen dus mee naar binnen 
en mogen in horecazaken hun functie als mobiliteitshulpmiddel vervullen.  

Tips 

 Het is handig om te weten of er een plasplaatsje voor de hond in de buurt 
is. Vertel aan de geleidehondgebruiker waar deze ligt. (Een kiezelstrook, 
grasperk of struik is voldoende.) 
 

 Voorziet u water voor de geleidehonden? Fijn, breng hun baasjes daarvan 
op de hoogte. 
 

 Informeer uw personeel hoe om te gaan met een geleidehond. Deze hond 
is aan het werk en mag dus niet afgeleid worden door aanrakingen of 
snoepjes.8 
 

 Wijst u een tafel toe, let er dan op dat de hond onder de tafel of ernaast 
kan liggen, op een plaats waar hij niemand hindert.  

 

 
 
 
 
 
 
 

http://www.zichtopcultuur.be/nl/MeerWeten/Index/9957/vlot-omgaan-met-blinden-en-slechtzienden
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9 zie onze omgangstips op www.zoc-sbpv.be > Meer weten 

Prettig contact 
Voor slechtziende en blinde klanten is een prettig contact met uw personeel  
belangrijk. Een positieve en behulpzame houding maken het horecabezoek eens zo 
leuk. ZOC-SBPV  biedt verschillende workshops aan waarbij omgangstips voor blin-
den en slechtzienden aan bod komen. Neem ook een kijkje op onze website voor 
deze tips.9 

Tips 

Komt een blinde of slechtziende persoon in ziend gezelschap bij u tafelen, dan zor-
gen die voor de nodige ondersteuning. Toch zijn enkele zaken nuttig om weten: 
 

 Wilt u de persoon met een visuele handicap iets zeggen of vragen? Richt u 
dan rechtstreeks tot hem en niet tot de ziende persoon naast hem. 
 

 Vermijd non-verbale communicatie zoals knikken. Bevestig mondeling als 
je iets noteert en zeg ja wanneer je knikt. Zo weet de slechtziende of blin-
de klant dat je hem begrepen hebt. 

 

Bestaat het gezelschap enkel uit blinde en slechtziende personen, dan helpen vol-
gende tips: 

 Bied aan om hen naar de vestiaire of kapstok te begeleiden. Dit doet u 
door uw arm aan te bieden zodat de blinde of slechtziende kan inhaken. 
Sommigen verkiezen hun hand op uw schouder of elleboog te leggen en u 
zo te volgen. 
 

 Vraag uw klant of hij graag extra uitleg heeft over het interieur en de tafel-
schikking.  

 

 Bied de klant aan om hem te begeleiden tot zijn zitplaats. Bij aankomst leg 
zijn hand op de rugleuning van de stoel.  
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 Zoekt uw klant het toilet? Vertel duidelijk waar het toilet zich bevindt en of 
de klant al dan niet trappen moet nemen. Of loop een eindje mee in de 
juiste richting. 
 

 Ga regelmatig langs bij de tafel en vraag of er nog iets nodig is. Een slecht-
ziende of blinde klant merkt niet wanneer een ober in de buurt is.  

 

Inleefervaring diner in het donker  
 

Wil u zelf ervaren hoe blinden en slechtzienden tafelen en dineren in het donker?  
Of uw personeel deze ervaring aanbieden? Dit kan via de formule ‘Diner in het don-
ker’ van onder andere Xinix. 
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11 www.anysurfer.be | 12 www.zoc-sbpv.be | 13 Contactgegevens van omzetcentra vindt u achteraan de bro-
chure 

Aan tafel 
 
De menukaart 
Eenvoudig maar doeltreffend: zet een toegankelijke menukaart op uw website. Zo 
kan uw klant thuis al een eerste keuze maken. Check of de menukaart toegankelijk 
is met de tips van Anysurfer.11 

Kiest de klant liever ter plaatse wat hij eet?  
Volg dan onderstaande tips.  

 
Zelf lezen 
Slechtziende en blinde klanten lezen groteletterdruk, braille of laten documenten 
voorlezen met aangepaste software.  

Tips 

 Zorg voor een toegankelijke digitale versie van het menu op uw website. 
Dit vergemakkelijkt het lezen via software. 
 

 Maak menukaarten in grote schreefloze letters, op mat papier en in con-
trasterende kleuren. Ook ziende klanten vinden het fijn om niet naar hun 
bril te moeten grijpen. Op zoek naar meer tips? Bekijk onze eye key 
‘Toegankelijkheid staat netjes’. 12 
 

 Maak een aantal menu’s in braille en stel ze ter beschikking van blinde 
klanten.  Ook een combinatie van groteletterdruk en braille is mogelijk. 
Hiervoor kan u terecht bij gespecialiseerde omzetcentra.13 
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Mondeling toelichten 
Soms vinden klanten het aangenamer indien u zelf de gerechten voorstelt. Dit biedt 
u meteen de mogelijkheid om een suggestie te doen. 

Tips 

 Vraag eerst of de klant al een idee heeft van wat hij of zij wenst te eten 
(bv. pasta, slaatje, vis,…) en licht pas daarna toe. Zo voorkom je een ellen-
lange opsomming. Als blinde of slechtziende klant is het onmogelijk om 
een lange lijst te onthouden en daaruit een keuze te maken.  
 

 Neem op gelijkaardige wijze de drankenlijst door.  
 

 Vraag of de klant telkens de prijzen van de gerechten en dranken wenst.   
 

 
De maaltijd 
 
Tafelschikking 
Blinden en slechtzienden vinden het bijzonder gênant dingen om te stoten.   
Daarom weten ze graag wat er naast het gebruikelijke servies op de tafel staat en 
waar.  

Tips 

 Geef aan dat er bv. peper en zout of een vaasje op de tafel staan door te 
zeggen: “Een stelletje met peper en zout staan midden op de tafel, naast 
een vaasje met witte tulpjes.” Denk er aan dat blinde en slechtziende klan-
ten geen boodschap hebben aan termen als ‘hier’, ‘daar’ of ‘ginder’. 
 

 Als u drank serveert, vertel dan waar u het glas plaatst (bv. “Rechts boven-
aan uw bord, mijnheer.”). Sommige klanten zullen vragen dat u hun hand 
naar het glas brengt.  
 

 Voldoende contrast tussen tafelkleed, servies en servetten is comfortabe-
ler voor wie wat slechter ziet.  
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Bordschikking 
Ook blinde en slechtziende mensen houden van een mooi gedresseerd bord.  Vertel 
hen precies hoe het eruit ziet en of er een verhaal achter steekt. 

Tips 

 Het is voor een klant met visusbeperking bijzonder handig om te weten 
wat waar op zijn bord ligt. Gebruik de wijzers van de klok om dit aan te 
geven. Bv. “de aardappelen liggen op 3u, het kalfsgebraad op 6u”.  
 

 Of zeg: “vooraan liggen de veenbessen, achteraan de aardappelen en 
rechts het hertengebraad”.  

 

Hulp bij de maaltijd 
Blinde en slechtziende klanten waarderen het als u hen spontaan hulp biedt om de 
maaltijd vlot te laten verlopen. 

Tips 
 

 Stel voor om de bestelde vis te fileren, gevogelte te ontbenen of om 
schaaldieren los te maken. 
 

 Indien uw restaurant zelfservice aanbiedt, begeleid dan uw klant naar het 
buffet en help hem zich te bedienen.  
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Afrekenen 
 

Tips 

 Vraag zelf wanneer u de rekening mag brengen. 
 

 Licht de rekening mondeling toe. 
 

 Tel samen de contante betaling na. 
 

 Betaalt uw klant digitaal, loop dan even mee naar de betaalautomaat. 

 Zeg tegen uw klant wanneer u hem het betalingsbewijs aanreikt: “Ik geef u 
het betalingsbewijs.”. Zo kan uw slechtziende of blinde klant dit aanne-
men.   
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Checklist 
 

In deze checklist vindt u vijf thema’s (bereikbaarheid, betreedbaarheid, bruikbaar-
heid, begrijpbaarheid en betaalbaarheid) die wij als basis gebruiken voor het toet-
sen van de toegankelijkheid.  

1. Geef telkens aan of de stelling voor uw horecazaak van toepassing is.  

2. Tel per thema de score op en lees hoe uw zaak scoort op de verschillende 
 aspecten van toegankelijkheid. 

 

A Tel het aantal ja’s van de stellingen 1, 3 en 5 op.  ……………………… 

B Tel het aantal ja’s van de stellingen 2 en 4 op.   ……………………… 
 

I. Bereikbaarheid                                                       Aanwezig  

 Ja Nee 

1. U voorziet een gedetailleerde wegbeschrijving. De te voet af 
te leggen weg wordt in detail beschreven (bv. straatnamen, 
zoveelste straat links of rechts…). 

  

2. Uw zaak is goed bereikbaar met het openbaar vervoer.   

3. U geeft informatie over waar de ingang van uw zaak zich pre-
cies bevindt (voorkant, zijkant, eerst een pad en daarna pas 
de ingang…). 

  

4. Er is exacte informatie beschikbaar over de bereikbaarheid 
met het openbaar vervoer: informatie over beschikbare bus-
lijnen, aankomst- en vertrektijden, dichtstbijzijnde halte… 

  

5. Blinden en slechtzienden kunnen u telefonisch bereiken voor 
informatie over de bereikbaarheid. De openingsuren worden 
bekend gemaakt. 
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Op weg 

A: 1 – 2 en B: 0   

U bent op de goede weg. U onderneemt al enkele stappen om de bereikbaarheid te 
verbeteren. Neem de tips op p. 7 grondig door zodat de bereikbaarheid aan de ba-
sisvoorwaarden voldoet. 

 

Goed bereikbaar 
A: 3 en B: 0  

Goed zo! De bereikbaarheid van uw locatie is voldoende voor het label van basistoe-
gankelijkheid. 

 

Perfect bereikbaar  
A: 3 en B: 2  

Proficiat! Uw zaak verdient een uitmuntendheidslabel voor bereikbaarheid. Blijf wa-
ken over deze toegankelijkheid en houd de informatie up-to-date. 
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II. Betreedbaarheid                                                      Aanwezig 

 Ja Nee 

1. Er zijn geen obstakels ter hoogte van de voeten, het hoofd en 
naast het lichaam in de ruimte waar men zich verplaatst. Aan-
wezige obstakels zijn in een contrastrijke kleur aangeduid. U 
voorziet niveauverschillen van een visuele contrastmarkering. 

  

2. Uw zaak is reeds volledig op toegankelijkheidprincipes ge-
screend en goedgekeurd. 

  

3. Glazen toegangsdeuren hebben een duidelijke contrastmarke-
ring op ooghoogte.  

  

4.    De drempels eigen aan uw gebouw zijn weggewerkt of  
omgebogen tot een oriënteringsmiddel. 

  

5. Het personeel assisteert de blinde of slechtziende klant bij zijn 
oriëntatie of verplaatsing in de horecazaak.  

  

6. De verlichting is optimaal en op basis van professioneel  
lichtadvies.   

  

7. Blindengeleidehonden zijn welkom en kunnen in elke ruimte 
hun functie als mobiliteitshulpmiddel vervullen.  

  

8. Geleidehonden krijgen water om te drinken.     

9.    Het personeel weet hoe om te gaan met een geleidehond en 
waar de hond kan uitgelaten worden.  

  

10.  De naam van uw horecazaak staat met grote, schreefloze letters 
aan de buitenkant van uw zaak.  

  

11.  Tafels en stoelen zijn duidelijk te onderscheiden van de rest van 
het interieur.  

  

12.  De horecazaak is goed verlicht. Natuurlijk daglicht heeft de voor-
keur. Op plaatsen waar dit niet mogelijk is, is er indirect en 
diffuus kunstmatig licht. Er is bijzondere aandacht voor voldoen-
de verlichting bij trappen, drempels en nauwe doorgangen.  

  

13.  Trappen hebben een ononderbroken leuning in een contraste-
rende kleur die boven- en onderaan de trappen 40 centimeter 
uitsteekt. Trappen zijn van het gesloten type, zonder overste-
kende neuzen. Elke trapneus heeft een slipvrije en  
kleurcontrasterende rand.  
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A Tel het aantal ja’s van de stellingen 1, 3, 5, 7, 9, 11, 12 en 13 op: ……………………… 

B Tel het aantal ja’s van de stellingen 2, 4, 6, 8 en 10 op:  ……………………… 
 

Op weg 
A: 1 - 7 en B: 0   

U bent op de goede weg. U onderneemt al enkele stappen om de betreedbaarheid te 
verbeteren. Neem de tips op p. 9 grondig door zodat de betreedbaarheid aan de  
basisvoorwaarden voldoet. 

 

Goed betreedbaar 
A: 8 en B: 0 - 2   

Goed zo! Uw locatie is voldoende betreedbaar en verdient daarom het label van  
basistoegankelijkheid. 

 

Perfect betreedbaar 
A: 8 en B: 5  

Proficiat! Uw zaak verdient een uitmuntendheidslabel voor betreedbaarheid. Blijf  
waken over deze toegankelijkheid en houd de informatie up-to-date. 



22 

 

III. Bruikbaarheid                                                       Aanwezig 

 Ja Nee 

1. Het is mogelijk om telefonisch te reserveren. De website en het 
online reservatieformulier zijn conform de Anysurferstandaard. 
Ook de online menukaart is toegankelijk voor blinde en slecht-
ziende klanten.  

  

2. Servetten hebben een contrasterende kleur met het tafelkleed.    

3. Het personeel kent de mogelijke (extra) faciliteiten voor blinde 
en slechtziende klanten en weet hoe om te gaan met blinde en 
slechtziende personen (aanspreken, naar plaats begeleiden, 

  

4.    Het personeel volgde een opleiding in de omgang met blinde en 
slechtziende personen.  

  

5. Het personeel geeft een korte toelichting van de tafelinrichting: 
zout- en pepervat, broodjes, boter, tandenstokers,…  

  

6. U geeft blinden en slechtzienden de keuze uit beschikbare tafels. 
Het opnemen en serveren van de bestelling gebeurt aan tafel. 

  

7. Bij zelfbediening helpt een personeelslid de blinde of slechtzien-
de klant om een keuze te maken aan het buffet of de balie. Het 
personeelslid zet het bord of de plateau op de tafel van de klant. 

  

8. Als het eten geserveerd wordt, krijgt de klant een korte toelich-   

9.    Het personeel stelt voor om eventueel vis te fileren, schaaldie-
ren te ontdoen van hun schaal of gevogelte uit te benen.   

  

A Tel het aantal ja’s van de stellingen 1, 3, 5, 6, 7, 8 en 9 op: ……………………… 

 
B Tel het aantal ja’s van de stellingen 2 en 4 op:   ……………………… 
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Op weg 
A: 1 - 4 en B: 0   

U bent op de goede weg. U onderneemt al enkele stappen om de bruikbaarheid te 
verbeteren. Neem de tips op p. 12 grondig door zodat de bruikbaarheid aan de ba-
sisvoorwaarden voldoet. 

 

Goed bruikbaar 
A: 7 en B: 0 - 1   

Goed zo! Uw locatie is voldoende bruikbaar en verdient daarom het label van basis-
toegankelijkheid. 

 

Perfect bruikbaar 
A: 7 en B: 2  

Proficiat! Uw zaak verdient een uitmuntendheidslabel voor bruikbaarheid. Blijf wa-
ken over deze toegankelijkheid en houd de informatie up-to-date. 
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IV. Begrijpbaarheid                                                      Aanwezig 

 Ja Nee 

1. De klant kan menukaarten in verschillende leesvormen raadple-
gen (braille, groteletterdruk of digitaal conform de Anysurfer-
standaard).  

  

2. De website geeft conform de Anysurferstandaard extra achter-
grondinformatie over de horecazaak.  

  

3. De rekening wordt mondeling toegelicht.    

4.    De bewegwijzering kan zonder hindernissen benaderd worden 
en bevindt zich niet tussen andere informatie (zoals affiches).  

  

5. Het sanitair is aangeduid met grote, duidelijke en contrasteren-
de pictogrammen.  

  

A Tel het aantal ja’s van de stellingen 1, 3, en 5 op:   ……………………… 

 

B Tel het aantal ja’s van de stellingen 2 en 4 op:    ……………………… 

 

Op weg 
A: 1 - 2 en B: 0   

U bent op de goede weg. U onderneemt al enkele stappen om de begrijpbaarheid te 
verbeteren. Neem de tips op p. 13 grondig door zodat de begrijpbaarheid aan de ba-
sisvoorwaarden voldoet. 
Goed begrijpbaar 
A: 3 en B: 0 - 1   

Goed zo! Uw locatie is voldoende begrijpbaar en verdient daarom het label van basis-
toegankelijkheid. 

Perfect begrijpbaar 
A: 3 en B: 2  

Proficiat! Uw zaak verdient een uitmuntendheidslabel voor begrijpbaarheid. Blijf wa-
ken over deze toegankelijkheid en houd de informatie up-to-date. 
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V. Betaalbaarheid                                                         Aanwezig 

 Ja Nee 

1. U rekent de meerkost voor een menu in braille of groteletter-
druk niet door aan de gebruiker. 

  

2. U rekent de meerkost voor extra service niet door aan de klant.    

A Tel het aantal ja’s van de stellingen 1 en 2 op:    ……………………… 

 

Op weg 
A: 1  

U bent op de goede weg. U onderneemt al enkele stappen om de betaalbaarheid te 
verbeteren.  

 

Goed betaalbaar 
A: 2  

Goed zo! Uw locatie is voldoende betaalbaar en verdient daarom het label van basistoe-
gankelijkheid.  
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Nuttige adressen 
 
Toegankelijke websites 
 

AnySurfer  
info@anysurfer.be | www.anysurfer.be 
 

Audiodescriptoren 
 

The Subtitling Company 
Fabriekstraat 43 - 1930 Zaventem 
02 701 98 60 | enquiries@thesubcomp.com | www.thesubcomp.com  
 

Soundfocus 
Groen van Prinstererstraat 41 - 3762 TS Soest - Nederland 
+31 (0)35 5339584 | info@soundfocus.nl | www.soundfocus.nl  
 

Lichtadvies 
 

Lichtlabo: Brailleliga vzw 
Kortrijksesteenweg 344 - 9000 Gent 
09 220 58 78 | info@braille.be | www.braille.be  
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Toegankelijkheid algemeen 
 

Diner in het donker 
 
Xinix 
Oudenburgweg 40 - 8490 Varsenare 
050 40 60 15 | xinix@lichtenliefde.be | http://xinix.lichtenliefde.be  
 

Brailledruk en omzetcentra 
 

Transkript 
C. Van Malderenstraat 33 - 1731 Zellik 
02 466 94 40 | info@transkript.be | www.transkript.be 
 

Kamelego 
Alfons Gossetlaan 30 - 1702 Groot-Bijgaarden 
info@kamelego.be | www.kamelego.be 
 

Brailledrukkerij en omzetdienst (Blindenzorg Licht en Liefde vzw) 
Oudenburgweg 40 - 8490 Varsenare 
050 40 60 54 | willems.patrick@lichtenliefde.be | www.blindenzorglichtenliefde.be 
 
 

Contrasttest voor teksten 
 
Met de kleurcontrast analysator tool kunt u gemakkelijk nagaan of het contrast  

tussen achtergrond en tekstkleur voldoende groot is. 

https://www.paciellogroup.com/ 
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Colofon 
 

Deze brochure draagt het Eye Key 2015 keurmerk. Deze Eye Key kwam in 2015 tot 
stand door aftoetsing en overleg met blinde en slechtziende ervaringsdeskundigen 
en inhoudelijke en strategische experten. Niets uit deze Eye Key mag overgenomen 
of gekopieerd worden zonder bronvermelding.  Deze versie is een tweede druk 
(2019). 

 

Met dank aan het Concertgebouw Café in Brugge voor de fotoshoot locatie. 

 
Zicht op Cultuur - Slechtzienden en Blinden Platform Vlaanderen vzw 

Kerkstraat 108 - 9050 Gentbrugge 

T: 0456 13 37 03 E: secretariaat@zoc-sbpv.be 

W: www.zoc-sbpv.be   

V.U.: Manuel Delaere, Kerkstraat 108, 9050 Gentbrugge 
 

Foto’s: ZOC-SBPV en Visual Hunt 

© 2015 

© 2019 (tweede druk) 
 
Samen met onze partners 

 

 

 

en 
 
De Vlaamse Blindenraad 

Vandenberg Walschot

Vandenberg Walschot
Symfoon - Vlaams blinden- en slechtziendenplatform VZW
Kerkstraat 108, 9050 Gentbrugge
0460/85 01 10 
info@symfoon.be
www.symfoon.be




 

 

Eerdere publicaties? 
 

Eye Key: Uw programma toegankelijk voor blinde & slechtziende kiezers. (2013) 

Eye Key: Open & In. Sleutels voor toegankelijkheid van evenementen voor mensen 
met een visushandicap. (2013) 

Eye Key: Toegankelijke rondleidingen voor blinde en slechtziende bezoekers. (2014) 

Brochure: Goed gezien! Blik op blinde en slechtziende voetgangers in het verkeer. 
(2017) 

Eye Key: Sportief inclusief. Toegankelijke zwembaden. (2018) 



 

 
 

 

 

Symfoon - Vlaams blinden- en slechtziendenplatform VZW 
Kerkstraat 108, 9050 Gentbrugge 
0460/85 01 10  
info@symfoon.be 
www.symfoon.be 
 
 



 

 


