
  

EuroSleutel nu ook in Benelux te verkrijgen 
EuroSleutel is een Europees gestandaardiseerd sluitsysteem 
dat met een speciale universele sleutel kan worden geopend. 
Personen met een beperking kunnen zo op meer dan 10.000 
plaatsen in Europa toegang krijgen tot voor hen geschikte 
voorzieningen waaronder openbare toiletten. De firma UriLift 
is de Benelux partner voor EuroSleutel geworden. UriLift is 
een toonaangevend bedrijf in openbaar sanitair, dé oplossing 
tegen wildplassen.  Door partnerschap met Eurosleutel 
draagt UriLift wederom in belangrijke mate bij aan 
innovatieve en hoogwaardige oplossingen voor openbaar 
sanitair in de Benelux.  

Gebruikers 
De EuroSleutel wordt alleen verkocht/verstrekt aan een beperkte groep van mensen met een 
beperking (bewijs te overleggen): rolstoelgebruikers, ouderen, visueel gehandicapten, 
stomapatiënten, mensen met chronische darm- en urineweg problemen. 

 
Zeer veel locaties mogelijk 
Openbare voorzieningen die dienen te voldoen aan specifieke functionele, ruimtelijke en/of 
hygiënische eisen worden zo (al dan niet 24/7 en/of gratis) toegankelijk gemaakt voor mensen met 
een handicap. De sloten en sleutels kunnen worden toegepast bij: 
 

 Gemeentehuizen  
 Sportcomplexen 
 Voetbalstadions 
 Zwembaden  
 Parkeergarages  
 Parken 
 Begraafplaatsen 
 Horeca  
 Vakantieparken 
 Attractieparken 
 Campings  

 
Voordelen 

Gebruikers  
 Toegang tot meer dan 10.000 speciale voorzieningen;  Gebruik van de voorzieningen in veel 

gevallen ongeacht openingstijden;   
 Inzicht in de aanwezige voorzieningen met de Eurosleutel gids;   
 Duidelijk herkenbaar logo. 

 
Beheerders 
 Eenvoudige installatie, beproefd concept 
 Beheerskosten nemen af, EuroSleutel beschermt voorzieningen tegen vandalisme en 

misbruik door onbevoegden 
 Vergroten van autonomie van mensen met een beperking  
 Profileren als gemeente of voorziening die de mobiliteit van mensen met een beperking 

bevorderd. 
 Unique Selling Point, meer dan 100.000 potentiele toeristen bezitten al een sleutel. 

 
Voor elke toepassing het juiste slot type 
Het slot is er in een mechanische en een elektromechanische uitvoering. De sloten kunnen bij 
nieuwbouw toegepast worden maar ook achteraf eenvoudig worden ingebouwd. Er zijn diverse 
cilinder en sloten configuraties waardoor het toepassingsgebied zeer groot is zoals: 

 Openbare toiletten,  
 Toegangsdeuren,  
 Liften 
 Trapliften 
 Douche en Kleedruimtes 

 
 
Contact 
Voor meer informatie of wilt u producten bestellen dan kunt u contact opnemen met de speciaal 
hiervoor opgezette helpdesk van EuroSleutel: info@eurosleutel.nl 

 Zorginstellingen 
 Ziekenhuizen  
 Winkelcentra 
 Supermarkten 
 Bioscopen 
 Theaters 
 Bibliotheken 
 Universiteiten 
 Scholen 
 Treinstations 
 Busstations 

  


