Sanitaire voorzieningen
Een verantwoorde keuze
Soms zal het mogelijk zijn het sanitair in een naburig gebouw te gebruiken. Kan dit niet? Dan
zijn eigen voorzieningen noodzakelijk: mobiele toiletten, toiletwagens en sanitaire units.
Maak een verantwoorde keuze uit het aanbod van verhuurders, rekening houdend met de
aard van uw evenement, de kwaliteit van het materieel en de service van de verhuurder. Kies
als het even kan voor toiletten die u kunt aansluiten op de waterleiding en riolering. Als dat
niet mogelijk is, plaats dan chemische toiletten (dixi’s).
Let verder op het volgende:




Vloer: van materiaal dat geen vocht doorlaat of opneemt en gemakkelijk is schoon te
houden.
Wanden: tot tenminste 1.50 m vanaf de vloer van materiaal dat geen vocht
absorbeert en gemakkelijk is schoon te maken.
Ventilatie: per toilet een of meer ventilatieopeningen of beweegbare ramen,
rechtstreeks in verbinding met de buitenlucht.
Verlichting: in elk toilet aanwezig.



Kinderen: eventueel aangepast sanitair.




Hoeveel toiletten?
Reken op één toilet per 150 bezoekers (zorg voor minimaal één dames- en een herentoilet). Herentoiletten mag u deels vervangen door urinoirs. Het aantal urinoirs mag maximaal
een kwart van het totale aantal toiletten voor heren bedragen.
Handenwasgelegenheid
In of in de onmiddellijke omgeving van de toiletten moet een voorziening zijn om de
handen te wassen. Bij de handenwas- gelegenheid horen een zeepdispenser,
handdoekjes voor eenmalig gebruik en een afvalemmer. In toiletunits en –wagens is
meestal een handenwasgelegenheid aanwezig. Bij eenvoudige toiletvoorzieningen (dixi’s)
kunt u een mobiele handenwasunit plaatsen.
Let op: Bij de toiletten kan handalcohol niet als volwaardig alternatief worden gezien.
Aandachtspunten




Voldoende toiletpapier in alle toiletten.
Een sanitaircontainer in de damestoiletten.
Afvalbakken.

Schoonmaken
Toiletten moeten zo vaak als nodig (huishoudelijk) worden gereinigd. Zorg voor een
schoonmaakschema en hang een afvinklijst op in de toiletruimte. Bij het
schoonmaken hoort ook het bijvullen van toiletpapier, zeep en handdoekjes en het
legen van afvalemmers.
Gehandicapte bezoekers?
Verwacht u gehandicapte bezoekers op uw evenement? Huur dan een aparte
toiletwagen die rolstoeltoegankelijk is. Zulke wagens zijn vaak ook uitgerust met
een opklapbare commode voor het verschonen van baby’s.
Evenementen met overnachtingen
Organiseert u een meerdaags evenement waarbij bezoekers in tenten, caravans of campers
blijven overnachten? Breid het sanitair dan uit met extra toiletten (norm: minimaal 1 toilet per
60 gasten) en units voor wassen en douchen. Zorg voor minimaal één douche per 35 gasten
en minimaal één wastafel per 50 gasten. Douches zijn zogenaamde vernevelende
waterinstallaties. Daarvoor gelden specifieke voorschriften om groei van Legionella te
voorkomen. Kijk hiervoor bij het onderdeel Drinkwater.
Voorkom dat gasten de units voor wassen en douchen voor andere bezigheden gaan
gebruiken, zoals afwassen of groenten wassen. Richt voor dat soort zaken een aparte
wasplaats in, aangesloten op het (tijdelijk) drinkwaternet, en zorg voor een goede afvoer.
Campers en caravans op uw terrein? Zorg dan voor een stortplaats, met afgesloten
afvoersysteem, voor het legen van chemische toiletten. Plaats direct boven (of in de buurt
van) de stortplaats een kraan die alleen voor het schoonmaken van chemische toiletten
wordt gebruikt. Maak dit duidelijk met een bordje of pictogram.
Extra aandachtspunten
 Stel bezoekers in de gelegenheid een ernstig vervuild toilet te melden.
 Plaats een sticker met ‘GEEN DRINKWATER’ (of pictogram) bij handenwasgelegenheden die niet zijn aangesloten op het drinkwatersysteem.
 Houd een logboek bij waarin u ervaringen en/of problemen met het sanitair noteert.
Dit met het oog op een volgend evenement.
 Loos sanitair afvalwater nooit in de bodem of op oppervlaktewater (verboden!).
 Plaats toiletten niet in de directe nabijheid van horecavoorzieningen

