Toegankelijkheidsverklaring
B-more design/Schmeits Websolutions
Projectnaam: website RMT Midden-Brabant - www.rmtmiddenbrabant.nl
De huisstijl en website van RMT Midden-Brabant is nieuw opgezet in maart 2021.
Tijdens de ontwikkeling van de huisstijl (logo en ontwerp website) is al rekening gehouden met de
digitoegankelijkheidseisen. De website van RMT is in samenwerking met Schmeits websolutions
gebouwd met behulp van digitoegankelijke techniek. De website is geschikt voor alle gangbare
browsers en hulpapparatuur.

Checklist 30-03-2021
Op 30 maart 2021 is onderstaande checklist opgesteld. Op dit moment zijn de vermelde resultaten van
toepassing op de website van RMT Midden-Brabant.

Van toepassing?

Voldoet aan de eisen?

PDF

Nee

n.v.t.

Afbeeldingen

Ja

Ja

Geluid en video

Nee

n.v.t.

Animatie

Nee

n.v.t.

Formulieren

Nee

n.v.t.

Geo-informatie

Nee

n.v.t.

Navigatie

Ja

Ja

Tabellen

Nee

n.v.t.

Techniek en code, tekst en vormgeving

Ja

Ja

Social media kanalen

Nee

n.v.t.

Voorleesfunctie

Ja

Ja

De screening is gedaan op de tijdelijke server van de website: rmamiddenbrabant.sjoonesite.nl.
Zodra de website live mag, zal deze code één op één overgezet worden naar de liveserver:
rmtmiddenbrabant.nl.

Op de laatste pagina’s van dit rapport zijn de testresultaten te zien van de volgende testtools:
WAVE Web Accessibility Evaluation Tool
WCAG.nl

Testresultaten via WAVE Web Accessibility Evaluation Tool - homepage + over ons pagina

Testresultaten via WCAG.nl - homepage

Testresultaten via WCAG.nl - over ons pagina

Op basis van deze resultaten voldoet de website aan de toegankelijkheidseisen. De website bevat een
CMS waarmee de klant de website zelf kan onderhouden. Eventuele aanpassingen aan de website
zullen op de juiste manier verwerkt moeten worden om te blijven voldoen aan de toegankelijkheidseisen.
Deze verklaring is gebaseerd op testresultaten op een specifiek moment. Mocht er na dit moment
blijken, dat er iets niet voldoet aan de toegankelijkheidseisen, dan kan dit aan ons doorgegeven
worden. We gaan dan bekijken wat de reden hiervan is en wordt het zo snel mogleijk in orde
gemaakt. Afhankelijk van de reden en hoe het is ontstaan, kunnen hier kosten aan verbonden zijn.
Wij danken jullie voor jullie vertrouwen in ons en staan ook graag in de toekomst voor jullie klaar.
Met vriendelijk groet,

B-more design					Schmeits Websolutions
(Brigitte en Nancy de Man)			
(Tally Schmeits)

