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INSPECTIERAPPORT 2017 
 :       
Locatie naam :  Datum/tijdstip : 
 
Plaats :   Gesproken met : 
 

Richtlijnen voor erkenning, inrichting en beheer van Trekkershutten (versie december 2016) 

Richtlijn 

   Voldaan 
aan Richtlijn 

JA NEE 

Ligging/plaatsing hut is goed   

Onderhoud buiten is goed   

Onderhoud binnen is goed   

Trekkershut is schoon en ruikt fris   

Een gladde, goed te reinigen vloerbedekking/-afwerking, vloer is schoon (houten plankenvloer wel toegestaan)   

Minimaal 1 werkende en onbeschadigde wandcontactdoos   

Werkende verlichting in de ruimte   

Voldoende ruime eettafel met voldoende stoelen en/of bank aanwezig voor het totaal aantal gasten in de hut, in goede staat   

Voldoende bedden aanwezig met passende matrassen (minimale dikte 10 cm) en kussens, voor het totaal aantal gasten in de hut, 
schoon en in goede staat 

  

Goed werkende ventilatievoorziening zoals een openslaand raam aanwezig, incl. insectenwerend hor   

Gordijnen of gelijkwaardige voorziening aanwezig en in goede staat   

Schoonmaakmaterialen in de hut aanwezig; minimaal bezem, stoffer en blik   

Gevelbord Trekkershutten aan buitenzijde hut (transparant bord of het witte bord voorzien van juiste logo sticker)   

Watertappunt op redelijke loopafstand op locatie of in de hut aanwezig   

Sanitair (toilet/warme douche/wasgelegenheid) op redelijke loopafstand op locatie of in de hut aanwezig, in goede staat en schoon   
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OPTIONEEL (ALLEEN KEUREN INDIEN AANWEZIG, ANDERS NVT INVULLEN) NVT Ja Nee 

Bij hutten die al eerder gekeurd zijn; goedkeuringsstickers voorgaande keuringsperiode zichtbaar aangebracht gevelbord   

Verwarming/kachel: bij jaarronde verhuur in hut beschikbaar of te leen/huur    

Bovenbed(den): voorzien van deugdelijke trap en bovenbedbeveiliging (advies: ‘bloktreden’ vervangen voor een 
trap) 

   

Overig aanwezig meubilair zoals eettafel en stoelen voldoende voor het aantal gasten en in goede staat    

Kooktoestel: in goede staat en schoon    

Gasslang: niet ouder dan 5 jaar (of op slang aangegeven datum), gasfles, reduceerventiel, gasslang visueel in 
goede staat 

   

Koelkast: goed werkend, ook de binnenverlichting, schoon    

Keuken met keukeninventaris: in goede staat en schoon, keukeninventaris voor het aantal personen in de hut    

(Mechanisch) ventilatiesysteem: in goede staat, schoon    

Oriëntatieverlichting buitenzijde hut, goed werkend    

Picknicktafel of ander (bij voorkeur houten) buitenmeubilair aanwezig, in goede staat    

Opmerkingen voor DGK: 
 
 
 
 
 
 

 

 


