TOELAGE VOOR HET AANPASSEN, VERBOUWEN OF BOUWEN
VAN HANDELSZAKEN IN FUNCTIE VAN DE TOEGANKELIJKHEID
VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP
De gemeente Affligem betoelaagt de volgende werken:
 A1: Het voorzien van een toilet voor personen met een handicap;
 A2: Het toegankelijk maken van de handelsruimte voor personen met een handicap door het
vernieuwen of verbouwen van de inkomdeur/etalage;
 A3: Het toegankelijk maken van de handelsruimte voor personen met een handicap door het
verlagen van de inkomdorpel of het voorzien van een helling binnen de rooilijn.

Voorwaarden
Voldaan wordt aan de volgende prioriteiten:
 A1 is betoelaagbaar indien voldaan is of wordt aan A2 en A3;
 A2 is betoelaagbaar indien aan A3 voldaan is of wordt;
 A3 is betoelaagbaar indien aan A2 voldaan is of wordt.
Voldaan wordt aan de volgende criteria voor A1 (toilet) :
 het toilet is bereikbaar voor rolstoelgebruikers;
 de draairichting van de toegangsdeur voor het toilet is naar buiten toe;
 er is een vrije doorgangsbreedte van min. 0.90 m.;
 de wc-ruimte moet minimum 1.50 x 1.50 m. zijn;
 het toilet zelf is geschikt voor personen met een handicap;
 de hoogte van het toilet bedraagt minimum 50 cm;
 er zijn handgrepen voorzien.
Voldaan wordt aan het volgende criterium voor A2 (inkom) :
 ter hoogte van de inkomdeur van de handelsruimte moet een minimum vrije bewegingsruimte
zijn van 1.20 m.;
 de vrije doorgangsbreedte van de deur moet minstens 0.90 m. zijn;
 er is geen draaihek of draaikruis aanwezig; indien nodig wordt het vervangen door een hek met
vleugeldeuren.
Voldaan wordt aan de volgende criteria voor A3 (dorpel) :
 ter hoogte van de inkom is een maximale opstap van 2 cm;
 ter hoogte van de inkom is een helling van maximum 7 %.

Bedrag van de toelage
De toelage, die per geval slechts éénmaal per handelszaak verkregen kan worden, bedraagt forfaitair
(met een maximum van de werkelijk betaalde kosten, die bewezen worden met facturen van de
geregistreerde aannemer(s):
 in geval A1: € 1 250,00
 in geval A2: € 1 250,00
 in geval A3: € 1 250,00

