Checklist Levenslang wonen
Handige checklist ‘levenslang wonen’ voor eenieder die toegankelijk,
veilig en comfortabel wenst te wonen, een leven lang. Deze handige
checklist is zeker niet volledig, maar helpt je al op weg.
De woonomgeving
•
•
•
•
•

Is de woning goed centraal gelegen?
Zijn de toegangspaden tot de woning voldoende breed en vlak?
Is er een buurtwinkel of supermarkt binnen loopafstand?
Is er een bushalte binnen loopafstand?
Zijn er ontmoetingsplaatsen (park, cultureel centrum, brasserie,
…) in de buurt?

Drempels en doorgangen
•
•
•

Zijn alle niveauverschillen in de woning kleiner dan 2cm?
Is de vrije doorgang tussen vast meubilair minimaal 90cm?
Is in iedere ruimte van de woning een draaicirkel van 150cm
mogelijk?

Trappen en deuren
•
•
•
•
•
•

Is de trap voldoende breed en slipvrij?
Is de trap te voorzien van een 2de trapleuning of een traplift?
Is er trapverlichting?
Zijn de voor- en achterdeur minimaal 100cm breed?
Zijn de binnendeuren minimaal 90cm breed?
Zijn de schuifdeuren eenvoudig te bedienen?

Keuken en berging
•
•
•

Is de keukenkraan gemakkelijk te bedienen?
Is er een keramische – of een inductiekookplaat?
Zijn de bovenkasten op een makkelijk bereikbare hoogte?
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•
•

Zijn er overwegend keukenlades die volledig kunnen worden
uitgeschoven?
Zijn wasmachine en droogkast hoger geplaatst zodat het
gebruiksgemak verhoogt?

Badkamer en toilet
•
•
•
•
•
•
•

Is er voldoende vrije vloeroppervlakte in de badkamer?
Is de vloer uitgevoerd in vlak, waterbestendig, antislip materiaal?
Is er een inloopdouche van minimaal 90 x 90cm?
Zijn de nodige wandbeugels en handgrepen gemonteerd?
Zijn alle waterkranen éénhandsgreepkranen?
Is het toilet een hangend toilet? Heeft het de juiste hoogte?
Kunnen de nodige handgrepen voorzien worden?

Slaapkamer
•
•
•

Heeft het bed de juiste hoogte?
Is het bed in hoogte instelbaar?
Is er een lichtschakelaar vlakbij het bed?

Elektriciteit en verlichting
•
•
•
•

Is de elektrische installatie, minder dan 25 jaar geleden, door een
erkend keuringsorganisme goedgekeurd?
Zijn de stopcontacten en schakelaars op een hoogte tussen 90cm
en 120cm geplaatst?
Is er een automatische verlichting (bewegingsmelder) in de
gangen?
Is er voldoende buitenverlichting aan de voor- en achterdeur?

Veiligheid
•
•

Zijn er op elke verdieping rookmelders geplaatst?
Is er een videofoon of een intercomsysteem om de voordeur te
bedienen?
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