NORMEN EN TOELICHTING NATIONALE CLASSIFICATIE GROEPSACCOMMODATIE
Bepalingen en toelatingsnormen voor classificatie van groepsaccommodaties
Om in aanmerking te komen voor classificatie dient de groepsaccommodatie aan de volgende basisnormen te
voldoen. Deze zijn van toepassing op het gehele groepsaccommodatiebedrijf en voor zover relevant op alle
verblijfseenheden afzonderlijk.

1.

Indien een groepsaccommodatiebedrijf uit meer zelfstandige eenheden (dat wil zeggen gebouwen of delen
van gebouwen) bestaat, worden deze eenheden afzonderlijk geclassificeerd. Voorwaarde is dat
dagverblijf, keuken, slaapgedeelte en sanitair niet door anderen gebruikt worden. Een uitzondering
hierop vormt de keuken voor de verstrekking van maaltijden en het slaapgedeelte voor de verkrijgbaarheid
van laken en dekens.
Om als zelfstandige eenheid te worden aangemerkt, dient er sprake te zijn van (een) eigen:
dagverblijf
slaapruimte(n)
sanitair(dus geen gecombineerd gebruik met nevenbedrijven zoals camping en trekkershutten)
keuken (tenzij de maaltijden worden verzorgd).

NB: De rubriek Algemeen wordt per verblijfseenheid beoordeeld. Garderoberuimte, routing/ bewegwijzering,
opslag-/bergruimte, verwarming, gehandicaptenvoorzieningen, extra´s en algemene indruk gehele
accommodatie worden bij elke verblijfseenheid apart beoordeeld. De onderdelen receptie/ontvangstruimte,
wasserijvoorzieningen, geven van recreatieve informatie en gescheiden afvalinzameling worden voor iedere
verblijfseenheid gehonoreerd indien deze voorzieningen ook daadwerkelijk door elke verblijfseenheid gebruikt
kunnen/mogen worden.
2.

Er is permanent bedrijfsleiding bereikbaar of beschikbaar.

3.

Op een aantal voor de gasten duidelijk zichtbare plaatsen zijn de telefoonnummers van hulpdiensten
vermeld, onder duidelijke verwijzing naar de dichtstbijzijnde telefoon.

4.

Matrassen op de grond mogen niet als slaapplaats dienen.

5.

Er is een complete EHBO-kist aanwezig in elke zelfstandige verblijfseenheid (minimaal model B).

6.

Nachttoiletten zijn van binnenuit bereikbaar.

7.

Boven elk onderbed is 65 centimeter vrije ruimte, gemeten vanaf de matras. Boven elk bovenbed is 65
centimeter vrije ruimte, gerekend vanaf het midden van het bed en vanaf de matras.

8.

Het
bedrijf
beschikt
over
een
gebruiksvergunning/gebruiksmelding.
Als
een
gebruiksvergunning/gebruiksmelding ontbreekt en de uitvoerende inspecteur van mening is, dat zaken
zoals de brandveiligheidsvoorzieningen niet in orde zijn, zal het resultaat van het classificatie onderzoek
niet in het register worden opgenomen, totdat het bedrijf een kopie van de
gebruiksvergunning/gebruiksmelding of een schriftelijke verklaring van goedkeuring van exploitatie van de
accommodatie{s) van de gemeentelijk cq. de brandweer kan overleggen.

Gelet zal worden bij ontbreken gebruiksvergunning op zaken als
- vluchtwegen
- brandblusapparatuur
- noodverlichting

Waardering en sterren:

Sterren
Max.
0
1
2
3
4
5

Categorie I
Dagverblijf
370

Categorie II
Keuken
235

vanaf 125
vanaf 170
vanaf 215
vanaf 260
vanaf 305

vanaf 80
vanaf 105
vanaf 135
vanaf 165
vanaf 195

Categorie III
Slaapgedeelte
320
vanaf 110
vanaf 145
vanaf 185
vanaf 225
vanaf 265

Categorie IV
Sanitair
335

Categorie V
Algemeen
280

vanaf 115
vanaf 155
vanaf 195
vanaf 235
vanaf 275

vanaf 95
vanaf 125
vanaf 160
vanaf 195
vanaf 230

in procenten
1540 punten
tot 34 %
34 tot 46 %
46 tot 58 %
58 tot 70 %
70 tot 82 %
82 tot 100%

De inschaling van de accommodatie in zijn totaliteit geschiedt aan de hand van de volgende beslissingsregel:
Inschaling van de totale accommodatie vindt plaats in die categorie waarin minimaal in 4 van de vijf
gevallen het aantal punten c.q. het vereiste percentage wordt behaald. In maximaal 1 categorie mag tot
maximaal 1 trede lager worden gescoord.
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DAGVERBLIJF (inclusief eetgedeelte)

1.1 Eetgedeelte






maximum score 370

score

Geen apart eetgedeelte

Apart gedeelte van het dagverblijf

Aparte eetzaal/eetkamer

0

25

50

max. 50
Er is geen sprake van een gescheiden zit- en eetgedeelte.
Eten en recreëren vinden plaats in dezelfde ruimte.
Behalve tafels en banken of stoelen die tijdens het eten
worden gebruikt, is er geen ander zitmeubilair aanwezig.
Naast het meubilair dat tijdens het eten wordt gebruikt,
is in verhouding voldoende ander zitmeubilair aanwezig.
Een gedeelte van de zitplaatsen dient comfortabel te zijn
(circa 25% van het maximum aantal personen).
De accommodatie heeft naast het dagverblijf een aparte
ruimte waar de gasten kunnen eten. In beide vertrekken
is voldoende zitmeubilair vast aanwezig. Slepen is
daardoor niet nodig.

1.2 Gemiddeld aantal m2 per persoon
score





2

Minder dan 1 m per persoon
2
2
1 m tot en met 2 m per persoon
2
meer dan 2 m per persoon
2
meer dan 3 m per persoon

1.3 Hoogte

0
20
30
40

max. 40
Het gaat om de totale oppervlakte van dag- en
eetverblijven. Ingeval van een aparte eetzaal worden de
totalen van dagverblijf én eetzaal opgeteld. De totale
oppervlakte wordt gedeeld door het maximum aantal
personen van de eenheid.

score

max. 40
Hoogte van dag- en eetverblijf. Ingeval van een aparte
eetzaal wordt ook deze hoogte meegerekend.






Minder dan 2,25 m
Overwegend meer dan 2,25 m
Overwegend meer dan 2,40 m
Overal meer dan 2,40 m, bij nieuwbouw
2.60 m volgens bouwbesluit

0
20
30
40

Spreekt voor zich
Spreekt voor zich
Spreekt voor zich
Spreekt voor zich (bouwvoorschrift)

1.4 Zitplaatsen in dag-/eetverblijf


Capaciteit

onvoldoende

voldoende
............................................................


Kwaliteit

eenvoudig

redelijk

goed

uitmuntend

score
0

20
.....
0

20

40

60

max. 80
Er zijn niet voldoende zitplaatsen in het dagverblijf.
Voor alle personen in het dagverblijf is ten minste één
zitplaats aanwezig.
...........................................................................
De zitplaatsen in het dag-/eetverblijf verkeren in slechte
staat. De stoelen zijn bekrast óf de bekleding is versleten
óf de constructie is wankel óf de verf bladdert af. Ook als
het meubilair geen geheel vormt. Deze beoordeling geldt
altijd als er alleen banken zonder leuning staan
(ongeacht de staat).
De kwaliteit van de zitplaatsen in het dagverblijf is niet
goed, maar niet dusdanig slecht dat de kwaliteit als
eenvoudig wordt beoordeeld. Deze beoordeling geldt
ook als de samenstelling bestaat uit gedeeltelijk stoelen,
gedeeltelijk banken (ongeacht de staat).
De zitplaatsen in het dag-/eetverblijf verkeren in goede
staat. De bekleding is niet versleten, er zitten geen gaten
in, geen wankele constructie, afbladderende verf enz.
Voor circa 25% van het maximum aantal personen zijn
comfortabele stoelen of banken aanwezig. Deze dienen
aan dezelfde maatstaven te voldoen als de zitplaatsen.
De zitplaatsen in het dag-/eetverblijf verkeren in
uitstekende staat. Zitplaatsen harmoniëren met elkaar.
Voor minimaal 50% van het maximum aantal personen
zijn comfortabele stoelen of banken aanwezig. Deze
dienen aan dezelfde maatstaven te voldoen als de zitplaatsen. De stoelen zijn bekleed en overwegend
voorzien van armleuningen.

1.5 Eet-/drinkgerei
a. Bestek
 Capaciteit

score
onvoldoende

voldoende
............................................................


Kwaliteit

0

redelijk

5

onvoldoende

voldoende
............................................................


Kwaliteit

c. Glaswerk
 Capaciteit

5
.....

eenvoudig

goed

b. Servies
 Capaciteit

0

10

0

5
.....

Eenvoudig

0

Redelijk

5

max. 55
Niet toereikend voor het maximum aantal personen.
Voor het maximum aantal personen is ten minste één
exemplaar van alles aanwezig.
...........................................................................
Het bestek is beschadigd door krassen, het is verbogen,
er is sprake van een grote diversiteit etc.
Het bestek is niet meer in perfecte staat, maar niet
dusdanig beschadigd dat de kwaliteit als eenvoudig
beoordeeld wordt.
Uniform, van roestvrij staal en in goede staat.

Niet toereikend voor het maximum aantal personen.
Voor het maximum aantal personen is ten minste één
exemplaar van alles aanwezig.
...........................................................................
Het servies is een allegaartje, er zijn stukken afgebroken,
het is versleten, er zitten krassen op etc.
Het servies is niet meer in perfecte staat, maar niet
dusdanig beschadigd of versleten dat het als eenvoudig
beoordeeld wordt.

Goed

10

Gaaf servies, uniform, compleet.

Luxe

20

Gaaf, eenduidig, kwalitatief hoogwaardig servies, met
voldoende diepte in het servies (dekschalen,
sauskommen, onderborden enz).

onvoldoende

0

Voor het maximum aantal personen is één soort
glaswerk aanwezig.

voldoende

5

............................................................
 Kwaliteit
eenvoudig

.....
0

Voor het maximum aantal personen zijn meer soorten
glaswerk aanwezig, bijvoorbeeld limonadeglazen en
bierglazen.
...........................................................................
Het glaswerk is een allegaartje. Het glaswerk is
beschadigd en/of kapot.

redelijk
5
goed
10

De kwaliteit van het glaswerk is niet meer perfect, maar
niet dusdanig slecht dat de kwaliteit ervan als eenvoudig
beoordeeld kan worden.
Het glaswerk is goed, niet beschadigd en alles is in
dezelfde stijl. Er zijn minimaal 4 verschillende
types/soorten glaswerk aanwezig.

1.6 Sfeerverwarming



score
0
15

Niet aanwezig
Wel aanwezig

1.7 Verlichting

max. 15
Onder sfeerverwarming wordt verstaan: open haard op
hout, gas of elektriciteit, allesbrander, leisteenkachel.
Verder geldt dat het aanvullend dient te zijn op de
bestaande verwarming.

score

max. 20



Beperkt



Voldoende

10

Er is meer dan één lichtpunt in het dagverblijf. Op de
meeste eettafels is licht en leeslicht.



Ruim aanwezig

20

Er zijn meer lichtpunten in het dagverblijf aanwezig. Op
alle eettafels is licht en op alle plaatsen is er voldoende
leeslicht. Ingeval van een aparte eetzaal hoeft er alleen
in het dagverblijf voldoende leeslicht te zijn. In de
eetzaal is sfeerlicht voldoende.

1.8 Extra´s

0

Er is sprake van één centraal lichtpunt in het hele
dagverblijf. Er is niet op alle eettafels licht en er is geen
of niet voldoende leeslicht.

score

max. 40
De extra´s dienen inbegrepen te zijn bij de huur van de
accommodatie en hoeven niet apart gehuurd te worden.
Deze dienen wel als zodanig naar behoren gebruikt te
kunnen worden. De maximale score voor de extra´s is 40
punten. Met 10 items is dit maximum bereikt. Dit geldt
voor alle extra´s, ook de items die onder ´overige´
genoteerd staan.



Stafkamer

4

Er is een ruimte, anders dan het dagverblijf, die als
stafkamer gebruikt kan worden. De oppervlakte wordt
niet meegeteld bij 1.2.



Apart sanitair voor dagverblijf

4

Sanitair dat uitsluitend voor het dagverblijf bestemd is.
Hiernaast is nog voldoende ander sanitair in de
accommodatie aanwezig.



Bar

4

Het gaat hier om een professionele bar bestaande uit
een tap, spoelbakken, minstens 5 barkrukken, koeling en
voldoende glaswerk.



(Gezelschaps)spellen

4

Dit kunnen allerlei soorten spellen zijn, zoals
ganzenborden, dammen, een sjoelbak en tafelvoetbal,
voldoende voor de totale groepsgrootte.



Tafeltennistafel

4

Spreekt voor zich.

1.8 Extra´s (vervolg)

score



Biljarttafel

4

Spreekt voor zich.



Boeken/tijdschriften

4

Hier worden alleen punten voor gegeven als er
voldoende boeken en/of tijdschriften zijn in verhouding
tot het aantal gasten. Er dient sprake te zijn van een
ruim assortiment, in redelijke staat verkerend en van
redelijk recente datum.



Kleurentelevisie

4

Moet ter beschikking staan van de gasten en niet in
gebruik zijn bij de eigenaar.



Diaprojector

4

Moet ter beschikking staan van de gasten en niet in
gebruik zijn bij de eigenaar.



Videorecorder/DVD-recorder

4

Moet ter beschikking staan van de gasten en niet in
gebruik zijn bij de eigenaar.



Muziekinstallatie

4

Tuner/versterker, CD- en/of platenspeler met boxen.
Moet ter beschikking staan van de gasten en niet in
gebruik zijn bij de eigenaar.



Geluidsinstallatie

4

Versterker, microfoon etc. Moet ter beschikking staan
van de gasten en niet in gebruik zijn bij de eigenaar.

Flip-over

4

Overheadprojector

4

Met scherm. Moet ter beschikking staan van de gasten
en niet in gebruik zijn bij de eigenaar.

4

Met scherm. Moet ter beschikking staan van de gasten
en niet in gebruik zijn bij de eigenaar.







Beamer



Aparte vergaderruimte



Overige extra´s

4

4

Met inbegrip van papier en stiften. Moet ter beschikking
staan van de gasten en niet in gebruik zijn bij de
eigenaar.

Hiervoor geldt hetzelfde als bij de stafkamer. Er dient
echter een aparte ruimte te zijn om te vergaderen. Dit
kan dezelfde ruimte zijn als de stafkamer, maar in dat
geval wordt slechts éénmaal het aantal punten
toegekend.
Dit zijn items die hierboven niet zijn genoemd. Krijgen
alleen punten als zij daadwerkelijk in de accommodatie
aanwezig zijn en uitsluitend bedoeld zijn voor gratis
gebruik door de gasten.

1.9 Afwerking/inrichting/uitvoering

max. 30



Comfort inrichting

Zijn er comfortabele stoelen, zijn er faciliteiten in het
dagverblijf die bijdragen aan het comfort ervan. Is er een
gescheiden eet-/verblijfszaal etc.



Praktische inrichting

Is er rekening gehouden met de looprichtingen in het
dagverblijf of moet je om alle tafels en stoelen heen lopen als
je bijvoorbeeld naar de keuken wilt.



Sfeer inrichting

Hierbij wordt vooral gelet op extra aankleding van het
dagverblijf. Zijn er tafelkleedjes, is er sfeerverlichting. Kortom,
is er iets extra´s om de sfeer in het dagverblijf te bevorderen.



Algemene indruk

Hier komt een algemene waardering voor de algemene indruk
van het totale dagverblijf en eventuele eetzaal.

Totaal ........ punten : 4 = ........ punten
<6
6 t/m 6,9
7 t/m 7,9
8 t/m 8,9
9 en hoger

0 punten
10 punten
15 punten
25 punten
30 punten

Score

Voor deze vier onderdelen wordt een cijfer toegekend.
Het cijfer correspondeert met een bepaald aantal
punten. Alle punten worden opgeteld en gedeeld door
het aantal onderdelen (in dit geval 4). Dit gemiddelde is
het aantal punten dat voor onderdeel 1.9 in totaal wordt
toegekend. De maximale score is 30 punten.

II

KEUKEN

maximum score 235

In het geval van de aanwezigheid van slechts een keuken ten opzichte van meerdere accommodaties worden
de totale capaciteiten tegenover elkaar gezet.

DEEL I UITSLUITEND VERZORGDE MAALTIJDEN
In alle gevallen, ook wanneer er sprak is van uitsluitend verzorgde maaltijden, wordt de keuken beoordeeld.
In het geval dat er sprake is van uitsluitend catering, dient de catering plaats te vinden door een bedrijf als
zodanig ingeschreven bij het bedrijfschap Horeca en Catering.

INRICHTING KEUKEN
2.2.1 Keukengerei

score

max. 50
Onder keukengerei wordt verstaan: potten, pannen,
vergiet, lepelrek, kurkentrekker, onderzetters, schaar,
messenset, beslagkommen etc. Eigenlijk alles wat in een
gemiddelde ´huiskeuken´ ook aanwezig kan zijn.



Capaciteit

onvoldoende

voldoende

10

ruim voldoende

20

............................................................


Kwaliteit

0

eenvoudig

.....
0

In verhouding tot het aantal personen is er niet genoeg
aanwezig van alle bovengenoemde zaken in de keuken.
Er zijn wel enkele van bovengenoemde zaken aanwezig,
maar niet genoeg in verhouding tot het aantal personen.
Of er is van bijna alle zaken wel voldoende, maar andere
zaken zijn niet aanwezig.

Van alle bovengenoemde zaken is er genoeg aanwezig in
verhouding tot het aantal personen.
...........................................................................
Het keukengerei is totaal versleten en een allegaartje. Er
zijn alleen aluminium pannen aanwezig. Het geheel is
niet verzorgd.

redelijk

15

Het keukengerei is niet (meer) in perfecte staat, maar
niet dusdanig slecht van kwaliteit dat dit als eenvoudig
beoordeeld wordt.

goed

30

De kwaliteit van het keukengerei is goed. Het is niet
beschadigd of versleten. Het geheel is goed verzorgd. De
pannen zijn van RVS of gelijkwaardige kwaliteit

2.2.2 Koel en vries voorzieningen

score

max. 45



Onvoldoende

0

Er is tot 10 liter per persoon aan koelvoorzieningen
aanwezig in de keuken/accommodatie



Voldoende

15

Er is 10 tot 15 liter per persoon aanwezig.



Ruim voldoende

30

Er is 15 of meer liter per persoon aanwezig.



Onvoldoende

0

Er is tot 5 liter per persoon aan vriesvoorzieningen
aanwezig in de keuken/accommodatie



Voldoende

10

Er is 5 tot 10 liter per persoon aanwezig.



Ruim voldoende

15

Er is 10 of meer liter per persoon aanwezig.

2.2.3 Capaciteit kookpitten




Onvoldoende
Voldoende
Ruim voldoende

2.2.4





score
0
10
20

Capaciteit spoelbakken/aanrecht
score

Onvoldoende
Voldoende
Ruim voldoende

0
10
20

max. 20
Zijn er voldoende kookpitten in verhouding tot het
aantal gasten? Hierbij wordt niet gekeken naar de
kwaliteit van de kookpitten, maar uitsluitend naar de
capaciteit (de grootte van de branders speelt ook een
rol).
Voor groepjes tot 15 personen kan huishoudelijk
gasfornuis nog volstaan in de categorie voldoende, maar
nooit ruim voldoende. Daarboven minimaal een 4 pits
prof. kooktafel vereist, boven de 40 personen minimaal
een 6 pits kooktafel, boven de 60 personen een 8 pits
kooktafel. Bij eventuele aanwezigheid van een combi
steamer kan het aantal kookpitten lager uitvallen.

max. 20
Is er voldoende aanrechtruimte met voldoende diepe
spoelbakken in verhouding tot het aantal gasten. Het
gaat hier alleen om de capaciteit.
Tot 15 personen volstaan twee huishoudelijke
spoelbakken voor de categorie voldoende maar nooit
ruim voldoende.
Daarboven altijd minimaal 1 diepe en 1 ondiepe tot 30
personen, boven de 30 personen altijd 2 diepe
spoelbakken.
Aanrecht ruimte: Een huishoudelijke keuken met een
stukje aanrecht is maximaal voldoende tot 15 personen

daarboven professionele aanrechten / werktafels vereist

2.2.5

Aanvullende keukenapparatuur
score

max. 50
De keukenapparatuur dient daadwerkelijk in de
keuken/accommodatie aanwezig te zijn.
10 punten per item met een maximum van 50 totaal.







Spreekt voor zich.
Spreekt voor zich.
Spreekt voor zich.
Spreekt voor zich.

Koffiezetapparaat
(Combi)magnetron
Oven
Vaatwasmachine
Overig .................................................................

2.2.6 Provisie-/opbergruimte

score

max. 30



Geen



Beperkt

10



Voldoende

20



Ruim voldoende

30

0

Er is geen enkele vorm van opbergruimte voor
etenswaren, keukenlinnen en andere zaken.
Er is niet voldoende ruimte om (door de gasten zelf
meegebrachte) spullen in op te bergen. Hierbij moet
men denken aan o.a. etenswaren en keukenlinnen.
Er is wel voldoende ruimte om alles op te bergen, maar
deze ruimte bevindt zich op een niet goed bereikbare
plaats, bijvoorbeeld in een andere ruimte dan de
keuken.
Er is voldoende ruimte in de keuken om etenswaren en
keukenlinnen etc. in op te bergen op een droge,
afgesloten plaats die goed bereikbaar is.

2.2.7 Afwerking/inrichting/uitvoering

max. 20



Ruimte



Verlichting en ontluchting

Is er voldoende ontluchting (afzuigkap boven kookpitten). Is
overal in de keuken voldoende licht, met name voldoende
werklicht.



Vloeren/wanden

Zijn de vloeren en wanden goed onderhouden of vies en
versleten. Is de betegeling hoog genoeg of juist niet. Is deze
aan vervanging toe etc.



Is er voldoende werkruimte in de keuken in verhouding tot het
aantal personen. Is de ruimte praktisch ingericht.

Hier komt een algemene waardering voor de algemene indruk
van de keuken in totaliteit.

Algemene indruk

Totaal ........ punten : 4 = ........ punten
<6
6 t/m 6,9
7 t/m 7,9
8 t/m 8,9
9 en hoger

Score

0 punten
5 punten
10 punten
15 punten
20 punten

Voor deze vier onderdelen wordt een cijfer toegekend.
Het cijfer correspondeert met een bepaald aantal
punten. Alle punten optellen en delen door het aantal
onderdelen (in dit geval 4). Dit gemiddelde is het aantal
punten dat voor onderdeel 2.2.7 in totaal wordt toegekend. De maximale score is 20 punten.

III

SLAAPGEDEELTE

maximum score 320

3.1 Gemiddeld aantal personen per slaapvertrek
Score






Meer dan 15 personen
10,1 tot en met 15 personen
6,1 tot en met 10 personen
3,1 tot en met 6 personen
1 tot en met 3 personen

0
10
25
50
75

3.2 Gemiddeld aantal m2 per slaapvertrek
score





2

Minder dan 2 m per persoon
2
2
2 m tot 3 m per persoon
2
2
3 m tot 4 m per persoon
2
4 m of meer per persoon

3.3 Kast- en bergruimte


Geen



0
10
20
30

score

max. 75

Het maximum aantal personen van de groepsaccommodaties delen door het aantal slaapvertrekken.
Eventuele bijzetbedden worden niet meegerekend
wanneer zij zijn bedoeld voor de begeleiding/ bewaking
van andere personendie verzorging behoeven (kinderen
en verzorging vragende volwassenen)

max. 30
Dit is de totale oppervlakte van alle slaapvertrekken
gedeeld door het maximum aantal personen. De
oppervlakte wordt op 0,65 m gemeten. Inbouwkasten en
een eventueel aanwezige badkamer op de kamer tellen
mee voor de oppervlakteberekening.

max. 30

0

Er is geen kast- en/of bergruimte in het slaapgedeelte
aanwezig.

Beperkt

10

Er zijn alleen schappen en nissen aanwezig. Er is niet
voldoende opbergruimte in verhouding tot het aantal
slaapplaatsen. Er zijn wel kasten (geen hangkasten)
aanwezig, echter niet voldoende in verhouding tot het
aantal slaapplaatsen.



Voldoende

20



Goed

30

Er zijn voldoende kasten zonder deur, schappen en/of
nissen aanwezig ( een paar planken aan de muur
volstaan niet). Er is voldoende opbergruimte in verhouding tot het aantal slaapplaatsen. Er is geen hangkast
met kledinghangers.
Er is ruim voldoende kastruimte in verhouding tot het
aantal slaapplaatsen. De kastruimte en/ of kamer is
afsluitbaar. Er is in ieder geval aanwezig: een hang/
legkast. In het eerste geval voorzien van kledinghangers .

3.4 Kwaliteit bedden


score
0

De bedden zijn slecht onderhouden en beschadigd door
krassen, wankele constructies, doorgebogen spiralen. De
bedden zijn korter dan 1.90 m, verroest etc.
De bedden zijn ietwat wankel en verkeren niet meer in
goede staat, verveloos, slappe spiralen (enkel gevlochten)
enz. De bedden zijn korter dan 1.90 m.

Zeer eenvoudig



Eenvoudig

10



Redelijk

20



Goed

30

Luxe

40



max. 40

Eén van de hiervoor genoemde zwakke punten is nog steeds
aanwezig. De bedden verkeren in redelijke staat of het
onderhoud is matig. De bedden zijn ten minste 1.90 m lang
en 0,80 m breed .
De bedden verkeren in goede staat; de constructie is stevig
en de lak bladdert niet af. De bedden zijn ten minste 2. m
lang, 0,80 m breed en niet verroest. De spiralen zijn niet
doorgezakt.
De gehele accommodatie is voorzien van 1 of twee
persoonsbedden van tenminste 2 m lang en bij een 1
persoons bed 0,80 m. breed en bij gebruik van 2
persoonsbedden minimaal 1,40 m. breed, De bedden zijn
voorzien van een deugdelijke draagconstructie.
Stapelbedden kunnen niet binnen deze categorie vallen.

3.5 Kwaliteit matrassen

score

max. 40



Zeer eenvoudig

0

De matrassen zijn ´op´, dun (10 cm of minder) of versleten.
Er is duidelijk zichtbaar/voelbaar dat de matrassen niet meer
genoeg ondersteuning geven. Korter dan 1.90 m en < 80 cm
breed.



Eenvoudig

10



Redelijk

20



Goed

30



Luxe

40

De matrassen zijn nog steeds aan de dunne kant (circa 10
cm) en met kuil in het midden. Niet in goede staat, maar niet
dusdanig slecht van kwaliteit dat ze als zeer eenvoudig
bestempeld kunnen worden.
Korter dan 1.90 m en minder dan 80 cm breed.
Eén van de hierboven genoemde zwakke punten is nog
steeds aanwezig. De matras is van gemiddelde kwaliteit. De
maatvoering van de matras is minimaal 190 x 80 cm. De
dikte is circa 12 cm.
De matrassen zijn goed gevuld, dik genoeg (12 tot 14cm). De
maatvoering is ten minste 200 x 80 cm. Er is duidelijk
zichtbaar/voelbaar dat de matrassen voldoende
ondersteuning geven. In het geval van 2 pers. matrassen
bedraagt de maatvoering tenminste 200x 140cm
De matrassen zijn goed gevuld, dik genoeg (14cm of meer).
De maatvoering is ten minste 200 x 80 cm. Er is duidelijk
zichtbaar/voelbaar dat de matrassen voldoende
ondersteuning geven. In het geval van 2 pers. matrassen
bedraagt de maatvoering tenminste 200x 140cm. De
matrassen zijn voorzien van een vaste tijk. . Stapelbedden
vallen niet binnen deze categorie.

3.6 Beddengoed


score

Capaciteit

Dekens/dekbed:
 niet aanwezig/verkrijgbaar
 wel aanwezig/verkrijgbaar

0
5

Kussens:
 niet aanwezig/verkrijgbaar
 wel aanwezig/verkrijgbaar

0
5

Lakenpakket:
 niet aanwezig/verkrijgbaar
 wel aanwezig/verkrijgbaar


Kwaliteit

0
5
.....
0

eenvoudig

15

redelijk

25

goed

35

luxe

3.7 Verlichting


Beperkt





score

max. 50
Hier wordt gekeken naar de aanwezigheid van
dekens/dekbed, kussens en lakenpakketten. Er wordt
geen onderscheid gemaakt tussen beddengoed
aanwezig en beddengoed verkrijgbaar. In beide gevallen
worden 5 punten toegekend. Kanttekening hierbij is wel
dat de aanwezigheid/verkrijgbaarheid van beddengoed
controleerbaar moet zijn voor de inspecteur. Dit kan
door het vermelden van deze service in de folder of
huisregels of de simpele aanwezigheid van het
beddengoed in de vertrekken.

............................................................................
Het beddengoed is gescheurd, versleten. Er zitten gaten,
brand- of andere vlekken in. De kussens zijn slap en de
vulling is versleten etc. Er is sprake van een allegaartje.
Het beddengoed is van gemiddelde kwaliteit en verkeert
niet meer in goede staat, maar is niet dusdanig slecht
dat het eenvoudig genoemd kan worden.
Het beddengoed is niet beschadigd of versleten en er is
eenheid in materiaal. De kussens zijn goed gevuld.
Ingeval van dekbedden: deze moeten ook goed gevuld
zijn en niet alleen zomerkwaliteit (dun).
Het beddengoed is in uitstekende staat, vormt optisch
een geheel. Kussens zijn goed gevuld. ??? Dekbedden in
verschillende seizoenskwaliteiten aanwezig.

max. 30
0

In de slaapkamers is slechts één centraal lichtpunt
aanwezig, dat niet genoeg licht geeft op alle plaatsen in
het slaapvertrek.

Voldoende

15

Er zijn meer lichtpunten in de kamer, maar deze geven
niet voldoende licht op alle plaatsen in het vertrek.

Ruim aanwezig

30

In de slaapkamers zijn meer lichtpunten aanwezig en op
alle plaatsen in het vertrek is voldoende licht. De
slaapplaatsen zijn voorzien van een
bedlampje/leeslichtje

3.8 Afwerking/inrichting/uitvoering

max. 25



Onderhoud

De staat van verfwerk, muren, plafond en vloer.



Praktische inrichting

Gelet wordt onder andere op afstand tussen de bedden (min.
60 cm) en ruimte onder de bedden (min. 30 cm).



Sfeer inrichting

Hierbij wordt vooral gelet op de aankleding van de slaapkamer.
Is er iets gedaan om de sfeer te bevorderen. Is er kil TL-licht of
zachter licht.



Algemene indruk

Hier komt een algemene waardering voor de algemene indruk
van alle slaapvertrekken.

Totaal ........ punten : 4 = ........ punten
<6
6
7
8
9 en 10

0 punten
10 punten
15 punten
20 punten
25 punten

Score

Voor deze vier onderdelen wordt een cijfer toegekend.
Het cijfer correspondeert met een bepaald aantal
punten. Alle punten worden opgeteld en gedeeld door
het aantal onderdelen (in dit geval 4). Dit gemiddelde is
het aantal punten dat voor onderdeel 3.8 in totaal wordt
toegekend. Maximum score is 25 punten.

IV

SANITAIR

maximum score 335

4.1 Wasgelegenheid

score

max. 10



In gemeenschappelijke ruimte(n)

0

Er is alleen wasgelegenheid in gemeenschappelijke
ruimte(n)



Op 50% of meer van de kamers

5

Er is wasgelegenheid op ten minste de helft van het
aantal kamers in de accommodatie.



Op alle kamers

10

4.2 Sanitaire voorzieningen

score

Elke kamer of slaapeenheid beschikt over een eigen
wasgelegenheid. Deze hoeft niet gedeeld te worden met
andere kamers.

max. 240
Capaciteit wil zeggen het aantal personen per
wasplaats/douche of toilet. Het maximum aantal
personen van de eenheid wordt gedeeld door het totale
aantal wasplaatsen/douches of toiletten.

a. Wasplaatsen
 Capaciteit
10,1 of meer personen
7,1 tot en met 10 personen
5,1 tot en met 7 personen
3,1 tot en met 5 personen
minder dan 3 personen



Kwaliteit

eenvoudig

Het aantal wasplaatsen is het aantal kranen.
0
5
10
20
30
.....

0

redelijk

15

Goed

30

per wasplaats
per wasplaats
per wasplaats
per wasplaats
per wasplaats
...........................................................................

De wasplaatsen beschikken alleen over koud water. Het
zijn wastroggen of iets dergelijks. De wastafels zijn
beschadigd, er zijn stukken uit, ze zijn verkalkt, hangen
los etc.
De wasplaatsen zijn gedeeltelijk voorzien van koud en
warm water of ze verkeren niet in perfecte staat. Deels
wastroggen, deels wastafels. Er zijn stukken uit de
wastafels, niet goed onderhouden, verkalkt etc.

De wasplaatsen beschikken allemaal over koud en warm
water. De wastafels verkeren in perfecte staat, ze zijn
goed onderhouden. De wastafels zijn voorzien van
planchet of andere afzetmogelijkheid en spiegel

4.2. Sanitaire voorzieningen (vervolg)
score
b. Douches




Iedere (douche)kop telt, ook als ze zich in één ruimte
bevinden, zoals bij sportclubs.

Capaciteit
15 of meer personen
12 tot 15 personen
8 tot 12 personen
5 tot 8 personen
minder dan 5 personen

Kwaliteit

eenvoudig

Kwaliteit

0

per douche
per douche
per douche
per douche
per douche
...........................................................................
De douches bevinden zich in één ruimte. Er zit schimmel
op de muren van de doucheruimte, de betegeling is niet
hoog genoeg. De douchematerialen zelf zijn versleten,
de douchekop/ slang is kapot. Er zijn geen haakjes en/of
plankjes aanwezig. De cabines zijn klein of hebben geen
deur.

redelijk

15

Het geheel is niet meer in perfecte staat, maar niet
dusdanig slecht dat de kwaliteit als eenvoudig
beoordeeld wordt.

goed

30

De douches bevinden zich in goed betegelde ruimtes. De
cabines zijn ruim, er is voldoende ruimte om kleren
droog weg te bergen, de gebruikte materialen zijn in
goede staat, goed onderhouden, niet kapot en/of
versleten.

c. Toiletten
 Capaciteit
15 of meer personen
12 tot 15 personen
8 tot 12 personen
5 tot 8 personen
minder dan 5 personen


0
15
30
45
60
.....

NB: urinoirs tellen ook mee als toilet.
0
15
30
45
60
.....

per toilet
per toilet
per toilet
per toilet
per toilet
...........................................................................

eenvoudig

10

De toiletpotten zijn kapot en/of versleten. Er zit geen
toiletbril op de potten. De betegeling van de toiletruimte
is niet hoog genoeg. Het geheel is niet goed
onderhouden. De closetrolhouders zijn kapot of niet
aanwezig.

Redelijk

20

De toiletten/urinoirs verkeren niet meer in perfecte
staat, maar de kwaliteit van het geheel is niet dusdanig
slecht dat deze eenvoudig genoemd kan worden.

Goed

30

De toiletten/urinoirs verkeren in goede staat. Het geheel
is goed betegeld en goed onderhouden. Overal zijn
closetrolhouders en goede toiletbrillen aanwezig.

4.3 Bereikbaarheid


Beperkt



Redelijk

score
10

20

max. 40
Hiervan is bijvoorbeeld sprake als het slaapgedeelte op
de eerste verdieping ligt en het sanitair op de begane
grond of andersom. Het sanitair is niet goed en makkelijk
bereikbaar vanuit verschillende slaapeenheden in de
accommodatie.
De bereikbaarheid van het sanitair is niet optimaal. Het
toilet is bijvoorbeeld wel makkelijk bereikbaar, maar het
overige sanitair niet.



Goed

30

Vanuit alle vertrekken in de accommodatie is het sanitair
goed en makkelijk te bereiken.



Uitstekend

40

Alle slaapkamers zijn voorzien van eigen sanitair
(douche,toilet,wastafel)

4.4 Verlichting, contactpunten


Beperkt



Voldoende



Goed

score
0

10

15

max. 15
Er is slechts één centraal lichtpunt in de sanitaire ruimte.
In de sanitaire ruimten zijn geen contactpunten.
Er is meer dan één centraal lichtpunt in de sanitaire
ruimte, maar de lichtpunten geven niet genoeg licht op
alle plaatsen in het vertrek. Er zijn wel
scheerstopcontacten, maar geen wandcontactdozen
en/of deze contactdozen bevinden zich niet zo dicht bij
de spiegels dat men elektrische apparaten vóór de
spiegel kan gebruiken.
Er is meer dan één lichtpunt in de sanitaire ruimte, de
lichtpunten geven op alle plaatsen in het vertrek
voldoende licht. Er is minimaal sprake van een lampje
boven de spiegel naast één centraal lichtpunt. Er zijn
voldoende wandcontactdozen aanwezig en deze
bevinden zich op een dusdanige afstand van de spiegel
dat men elektrische apparaten vóór de spiegel kan
gebruiken.

4.5 Afwerking/inrichting/uitvoering

max. 30



Praktische inrichting

Spreekt voor zich.



Ruimte

Is er voldoende ruimte tussen en achter de wasplaatsen en in
de douches en toiletten (aanwezigheid van voorportalen in de
douche). Hoeveel ruimte is er om spullen op te bergen.



Uniformiteit sanitair



Vloeren/wanden

Is al het sanitair hetzelfde of is het een allegaartje (kleurstelling
en vormgeving).
Zijn de vloeren en wanden goed onderhouden of zijn ze vies en
versleten. Gelet wordt ook op gebruikte materialen, afwerking
(betegeling, ruwe/gladde vloer en/of wanden).
Hier komt een algemene waardering voor de algemene indruk
van het sanitair in zijn totaliteit.



Algemene indruk

Totaal ........ punten : 4 = ........ punten
<6
6
7
8
9 en 10

0 punten
10 punten
15 punten
25 punten
30 punten

Score

Voor bovengenoemde vijf onderdelen wordt een cijfer
toegekend. Het cijfer correspondeert met een bepaald
aantal punten. Alle punten worden opgeteld en gedeeld
door het aantal onderdelen (in dit geval 5). Dit
gemiddelde is het aantal punten dat voor onderdeel 4.5
in totaal wordt toegekend. De maximale score is 30
punten.

V

ALGEMEEN

maximum score 280

5.1 Garderoberuimte



score
0
10

Niet aanwezig
Wel aanwezig

max. 10
Is er voor de gasten genoeg plaats in verhouding tot het
aantal personen om jassen e.d. op te hangen. Moet wel
enigszins een aparte ruimte zijn en niet een aantal haken
in het dagverblijf.

5.2 Routing en bewegwijzering in de accommodatie en op het terrein
Score



5.3 Receptie/ontvangstruimte



0
5

Niet aanwezig
Wel aanwezig

score

Niet aanwezig
Wel aanwezig

5.4 Opslag-/bergruimte



Onvoldoende
Voldoende

max. 5

Is er sprake van een vorm van routing en/of bewegwijzering in de accommodatie en/of op het terrein.
Hierbij wordt gelet op kameraanduiding, bordjes voor de
sanitaire ruimten (dames, heren).

max. 15
0
15

score
0
10

Is er sprake van enige vorm van receptie/ontvangstruimte. Dit kan zowel in als buiten de
accommodatie zijn. Bij kleine accommodaties is een
meldpunt, dat duidelijk staat aangegeven, voldoende.

max. 10
Is er een opslagkamer/bergruimte om door de gasten
meegebrachte spullen op te bergen tijdens het verblijf.

5.5 Wasserijvoorzieningen uitsluitend voor gasten (wasmachine/droger/wasservice)
score

max. 20

Er worden alleen punten gegeven voor de wasmachine/droger/wasservice als deze uitsluitend voor
gebruik door de gasten zijn. Voor de wasservice worden
altijd 20 punten gegeven. Hierbij maakt het niet uit of
het betaald of gratis is. Zolang maar te controleren is
voor de inspecteur of hier sprake van is. Bijvoorbeeld
vermeld in folder, opgenomen in de huisregels of gepubliceerd bij het bedrijf.



Geen
Wasmachine of droger

0
10



Wasmachine én droger of wasservice

20

Een van beide apparaten. Een centrifuge is geen droger.
De combinatie wasmachine en losse droger óf
wasservice.

5.6 Geven van recreatieve informatie
score


Niet



redelijk



goed

5.7 Verwarming





Geen
In één vertrek
In meerdere vertrekken
In alle vertrekken

0

max. 20
Er is geen schriftelijke informatie (folders) over
dagtochten e.d. in de accommodatie aanwezig.

10

Er is een beperkt aanbod aan informatie aanwezig.
Bijvoorbeeld een uitgebreide informatiemap

20

In de accommodatie is volop schriftelijke en actuele
informatie (meeneemfolders) aanwezig over dagtrips,
fietstochten, bezienswaardigheden en overige tips voor
ontspanning en recreatie.

score
0
10
20
30

max. 30
Is er verwarming aanwezig en zo ja, in hoeveel
vertrekken. Het maakt niet uit wat voor soort
verwarming gebruikt wordt. Alle vertrekken wil zeggen
exclusief de separate toiletten, maar inclusief
gemeenschappelijke sanitaire ruimten.

5.8 Maatschappelijk Verantwoord ondernemen score
a) Afvalinzameling



Niet gescheiden
Wel gescheiden

max. 30

Is er sprake van een vorm van gescheiden afvalinzameling. Gelet wordt op verschillende afvalbakken,
milieustraat etc.
0
10
20

3 fracties
5 fracties

b) M.V.O









Waterbesparende maatregelen kranen
douches of toiletten.
Gebruik milieuverantwoorde
schoonmaakmiddelen
Energie-efficiënte verlichting
Energie-efficiënte apparatuur
Duurzame energie
Bedrijfsnatuurplan
Milieuvriendelijk schilderwerk
Enz.

2 punten per onderdeel met een maximum van 10 een
behaalde green key leidt automatisch tot het maximum.
Voor MVO (Green Key) omschrijvingen van deze
aspecten zie :
www.greenkey.nl/normengroepsaccommodaties

10

5.9 Toegankelijkheidsvoorzieningen

score

max. 10



Geen

0

Er is geen enkele aanpassing voor gehandicapten in de
accommodatie. De accommodatie is totaal niet geschikt
voor gehandicapten.



Beperkt

5

De accommodatie is niet volledig aangepast aan
gehandicapten. Er zijn wel wat aanpassingen voor de
toegankelijkheid van de accommodatie (bijvoorbeeld
weghalen drempels, verbreding deuren) maar verder
niet echt geschikt voor gehandicapten.



Voldoende

5.10 Terrasvoorzieningen


Geen



10

score

De accommodatie beschikt naast het bovenstaande over
minimaal een aangepast(e) toilet en douche is wel
gedeeltelijk aangepast aan gehandicaptenAls er een ITSlogo hangt, dan meteen deze beoordeling geven.

max.30
0

Er is geen enkele mogelijkheid gecreëerd bij de
accommodatie om buiten de accommodatie recreatief
te vertoeven

Beperkt

10

Er is sprake van een afgebakend terras. Voor 50% van
het aantal gasten zijn stoelen aanwezig. Er is sprake van
enige privacy.



Voldoende

20

Er is sprake van een afgebakend verhard terras. Voor het
aantal gasten zijn stoelen aanwezig. Er is sprake van
privacy en beschutting tegen geluid en inkijk.



Goed

30

Er is sprake van een afgebakend verhard terras. Voor het
aantal gasten zijn stoelen aanwezig. Er is sprake van
privacy en beschutting tegen geluid, zonlicht en inkijk.
Er zijn parasols en tafels voor de gasten beschikbaar. Een
gedeelte van het zitmeubilair is comfortabel.

5.11 Doelgroepgerichte Voorzieningen

score

7 punten per onderdeel met max. 70



Multifunctioneel grasveld



Fietsenstalling



Parkeergelegenheid



Zwemgelegenheid

Enigerlei vorm van zwemvoorziening op het eigen
terrein.










Jeu de boulesbaan
Midgetgolfbaan
Speeltoestellen
Kindermeubilair
Draadloos internet beschikbaar
Professionele BBQ
Snoezelruimte
Professionele cursus/vergaderruimte

Jeu de boulesbaan op eigen terrein.
Midgetgolfbaan op eigen terrein.
Spreekt voor zich.
Spreekt voor zich. Gratis ter beschikking.
Beschikbaarstelling mag tegen betaling
Spreekt voor zich
Spreekt voor zich



Handicapcomfort verhogende middelen



Sport en spel middelen



Er is een behoorlijk onderhouden eigen grasveld
aanwezig. Op het grasveld kunnen verschillende
activiteiten worden ondernomen waaraan de gasten
waar de accommodatie voor bedoeld is, mee kunnen
doen. Er zijn enige spelhulpmiddelen aanwezig zoals
volleybalnet, goals etc.
Er is voldoende plaats om het aantal fietsen in een
overdekte ruimte te plaatsen. Deze ruimte hoeft niet
afsluitbaar te zijn. Voldoende plaats wil zeggen
voldoende in verhouding tot het aantal gasten.
Er is voldoende parkeerruimte bij en ten behoeve van de
accommodatie in verhouding tot het aantal gasten.

Spreekt voor zich
Bijvoorbeeld: tillift, postoel, lift, papegaai, hoog-laag
bedden,alarmsysteem, ondersteek enz.

Bijvoorbeeld volleybalnet, basketbalstander, enz.
Hier de items noteren die niet op het formulier staan.
Alleen punten geven als de extra´s ook daadwerkelijk in
het beheer zijn van de ondernemer, op het terrein liggen
van de accommodatie en gratis ter beschikking staan van
de huurders.

Overige extra’s

De maximale score is 70 punten. Met 10 items is dit maximum bereikt. Dit geldt voor alle extra´s, ook de items
die onder ´overige extra´s´ genoteerd staan.

5.12 Algemene indruk gehele accommodatie
<6
6
7
8
9 en 10

0 punten
10 punten
15 punten
25 punten
30 punten

max. 30

Hierbij wordt gelet op de uitstraling van de gehele
accommodatie en het terrein. Het cijfer wordt gekoppeld aan
een aantal punten. De maximale score is 30 punten.

