
Kwaliteitslijst Groepsaccommodaties 
Vekabo Nederland 
Bedrijf: 

Straatnaam en huisnummer: 

Postcode + woonplaats: 

Telefoonnummer: 

E-mailadres: 

VEKABO-regio: 

 

Toelatingsnormen  
Om als zelfstandig eenheid binnen een 
groepsaccommodatie te worden aangemerkt dient er 
sprake te zijn van een eigen; 

• Dagverblijf 
• Keuken 
• Slaapruimte(n) 
• Sanitair 

(Advies: eigen buitenterrein beschikbaar per eenheid) 

 

Er is permanent bedrijfsleiding 
bereikbaar/beschikbaar. 

 

Op een aantal plaatsen zijn voor gasten duidelijk 
zichtbaar de telefoonnummers van de hulpdiensten 
vermeld. 

 

Er is een complete EHBO kist aanwezig per 
zelfstandige eenheid (model B). 

 

Men beschikt over een BHV diploma.  
Toiletten zijn inpandig.  
De eenheden zijn voorzien van deugdelijke bedden 
en matrassen. 

 

Het bedrijf beschikt over een gebruiksvergunning. 
Denk hierbij aan: 

• Adequate vluchtplan/routes 
• Noodverlichting, brandblusmiddelen, 

rookmelders ed. 
• Huisregels 
• Alarmnummer beheerder, dokter, 

brandweer, politie. 
• Voorschriften van de brandweer en legionella 

preventie aanwezig en protocol op orde. 

 

 

  



Dagverblijf:  
Het dagverblijf is voorzien van deugdelijk bestek en 
servies 

 

Voor het maximaal aantal personen zijn meer soorten 
glaswerk aanwezig. 

 

De lichtpunten in het dagverblijf voldoen aan de 
daartoe wettelijk gestelde minimumeisen. En de 
huiskamer is sfeervol ingericht. 

 

 

Keuken:  
In geval van zelfverzorging geldt; 

• De keuken is volledig ingericht met ruim 
voldoende bestek, glaswerk borden ed. 

• Er is een koelvoorziening 
• Voldoende kookpitten in verhouding tot het 

maximale aantal personen. 
• Er is voldoende aanrechtruimten met 

voldoende diepe spoelbakken in verhouding 
tot het aantal gasten 

• Er is voldoende bergruimte 
• Vloeren en wanden zijn goed onderhouden 

en voldoen aan de daartoe gestelde 
wettelijke eisen. 

• Boven de kookpitten is een afzuiginstallatie 

 

 

Slaapgedeelte:  
Het maximaal aantal personen per slaapvertrek 
bedraagt 20 personen 

 

Er is voldoende kast- en bergruimte in het 
slaapvertrek aanwezig 

 

 

Sanitair:  
Het aantal wasplaatsen (kranen) bedraagt minimaal 1 
per 10 personen (advies 1 per 5) 

 

De wasplaatsen zijn voorzien van warm en koud 
water. Dit is allemaal inpandig. 

 

Het aantal douches (koppen) bedraagt minimaal 1 
per 10 personen 

 

Het aantal toiletten bedraagt minimaal 1 per 10 
personen 

 

Voor douches en sanitair is er voldoende ventilatie, 
licht en verwarming  

 

Het sanitair is sfeervol ingericht  
Er is voldoende parkeerruimte ten behoeve van de 
gasten 

 

Het bedrijf draagt het Vekabo lidmaatschap actief uit. 
Dit kan middels het voeren van vlag, bord logo op de 
website of anderszins (communicatie uitingen). 

 



Algemeen:  
Er is voor de gasten voldoende garderoberuimte in 
verhouding tot het aantal personen om jassen ed. op 
te hangen 

 

Er is sprake van adequate bewegwijzering/routing in 
de accommodatie en op het terrein 

 

Er is sprake van een duidelijk als zodanig herkenbare   
receptie. 

 

Er is voldoende bergruimte om door gasten 
meegebrachte spullen op te slaan. 

 

Er is een aanbod van toeristisch/recreatieve 
informatie aanwezig 

 

Bij noodsituaties goed bereikbaar voor hulpdiensten  
Er is een ontruimingsplan aanwezig/ voorschrift van 
de brandweer. 

 

Het bedrijf beschikt over een up-to-date website en 
er is wifi aanwezig 

 

 


