
 

 

KINDVRIENDELIJK CHECK ( √ ) 

Kindvriendelijk onthaal en bediening 
Eigenlijk gaat het hier om klantvriendelijkheid naar alle klanten. Als je in je zaak ook 
graag (gezinnen met) kinderen als klant wil, behandel hen dan als volwaardige klant. 
Begroet kinderen bijvoorbeeld bij het binnenkomen en spreek hen rechtstreeks aan. 
Het personeel is voldoende sociaalvaardig om met kinderen om te gaan. 

 

Speeltuin of speelhoek 
Er is een ruimte (binnen of buiten) waar kinderen kunnen rondlopen of spelen, 
eventueel onder toezicht van de ouders. Het speelgoed is proper en verzorgd en de 
speeltuigen hebben een keurmerk. 

 

Sanitaire ruimte met verschoonmogelijkheid (luiertafel) 
Het moet mogelijk zijn om een baby te verschonen in een hygiënische omgeving. Tip: 
ook hedendaagse papa’s verschonen hun baby; een luiertafel in de damestoiletten 
kan een zekere gêne veroorzaken. 

 

Sanitair op kinderhoogte 
Aangepast kindersanitair is super maar ook een brilverhoger of een opstapje bij de 
wastafel of het urinoir doet wonderen. 

 

EHBO-kit 
Bij actieve kinderen is een ongeluk snel gebeurd. De meest gangbare verwondingen - 
insectenbeten en schaaf- of snijwonden - kun je met een standaard EHBO-kit 
verzorgen. En met een kleurrijke kinderpleister lijkt de pijn altijd net iets sneller te 
verdwijnen… 

 

Openingstijden 
Je zaak voldoet aan het criterium van het basislabel. Het ’s avonds iets eerder openen 
van de keuken maakt  een kindvriendelijke service tussen bijvoorbeeld 17 en 18.30 uur 
mogelijk (veel kinderen zijn gewend aan min of meer vaste en vaak ook iets vroegere 
etenstijden). Die service kan zo zelfs volledig losstaan van de ‘echte’ service later op de 
avond en verdubbelt misschien uw capaciteit. 

 

Opwarmen van babyvoeding en -flessen  
Voor het opwarmen van een papflesje of een potje babyvoeding dat de ouders zelf 
meebrachten, neem je de servicekosten voor eigen rekening. 

 

Kinderstoelen 
Ook een opzetzitje of (veilige) kussens om de stoelen te verhogen vormen een prima 
hulpmiddel. Bij de reservatie van een gezelschap met een klein kind kun je vooraf een 
kinderstoel aan tafel bijschuiven en een leuk slabbetje klaarleggen. 

 

Aangepaste toeristische informatie 
Informatie over kindvriendelijke attracties en activiteiten in de omgeving is 
vanzelfsprekend beschikbaar.  

 

Kindvriendelijke kaart 
Er is een aparte kindermenukaart of het aanbod voor kinderen staat duidelijk vermeld 
op de gewone kaart. 

 

Kindergerechten 
Kinderen kunnen ook een ander gerecht bestellen dan de klassiekers (kip met frieten 
en appelmoes, koninginnenhapje of spaghetti bolognese). Minstens één voor de zaak 
typisch gerecht in kinderportie en de mogelijkheid om een voorgerecht als 
hoofdgerecht te bestellen creëren extra keuze en leren het kind iets anders te eten dan 
de klassiekers. 

 

Dievenbordje 
Helaas niet aan te rekenen: het lege bordje dat je bijschuift als een kind mee-eet van 
het bord van papa of mama. 

 

Kinderwagens  



 

 

Een vlotte toegang voor kinderwagens en voldoende plaats om kinderwagens te 
stallen.  

Speelgoed aan tafel 
Je voorziet tekenmateriaal en tekenpapier of ander speelgoed. 

 

Aangepast tafelgerei  
Klein bestek is voor een jonger kind enorm handig. Het feit dat glazen als eens vaker 
sneuvelen door een kinderhand neem je erbij als collateral damage. Of je zorgt voor 
onbreekbare plastic drinkbekers als veilig alternatief. 

 

Gezonde gerechten en drankjes 
De kindergerechten bevatten groentjes en er zijn ook desserten met fruit verkrijgbaar. 
Je zet alternatieven voor frisdranken en andere suikerhoudende dranken in de kijker. 

 

Wifi 
Een van de eerste dingen die veel bezoekers aan tafel doen, is hun smartphone 
bovenhalen. Ook kinderen doen dit op steeds jongere leeftijd. Of zij dit nu doen om op 
Snapchat of Facebook te gaan, om hun favoriete spelletje te spelen of Pokemons te 
vangen, de beschikbaarheid van (free) wifi - al of niet beveiligd met een paswoord dat 
zij op de menukaart vinden - wordt erg op prijs gesteld. Ook de ouders gaan graag 
online, al is het maar om je zaak te ‘raten’ of te becommentariëren op een of ander 
sociaal medium. 

 

Aangepaste fietsenstalling 
Niet elk kind(je) van fietsende mama’s of papa’s wordt in een fietsstoeltje tot bij uw 
zaak gereden. Voorzie daarom in de fietsenstalling plaats voor kinderfietsjes, 
bakfietsen en fietsen met een fietskarretje of een aanhaakfietsje. 

 

 


