
TOEGANKELIJKHEID 
algemeen
In alle theaterzalen zijn een aantal speciale rolstoelplaatsen beschikbaar. Je kan deze niet 
zelf reserveren via de website. Wij vragen je voor reserveren van rolstoelplaatsen, altijd 
contact op te nemen met het bespreekbureau via telefoon, e-mail of chat. 

In de Koninklijke Drukkerij Em. de Jongzaal kunnen we wel rolstoelen plaatsen, geen 
scootmobiels. Het theater beschikt ook over leenrolstoelen. 

Om als rolstoelgebruiker bij de Kinlyzaal te komen heb je hulp nodig van een medewerker 
van het Chassé Theater. De medewerker begeleidt je met een kantoorlift naar de kleine zaal.

Kom je met een medebezoeker, dan boeken wij deze persoon naast je, zodat -in geval van 
calamiteiten- hij/zij in staat is om je snel in veiligheid te brengen.
 
Indien je slecht ter been bent, is het goed om te weten dat de balkons van de grote zaal 
(Jupilerzaal) en de middenzaal (Koninklijke Drukkerij Em. de Jongzaal) uitsluitend via 
trappen te bereiken zijn.



parkeren
Links naast het theater zijn zes parkeerplaatsen beschikbaar voor mensen met een 
invalidenparkeerkaart. Deze plaatsen zijn openbaar en kunnen niet gereserveerd worden. 
kaartverkoop

kaartverkoop
Het is helaas (nog) niet mogelijk om online te reserveren. Wij vragen je voor reserveren van 
rolstoelplaatsen, altijd contact op te nemen met het bespreekbureau via telefoon, e-mail of 
chat. 

Natuurlijk kun je samen met anderen ons theater komen bezoeken. Naast een rolstoelplaats 
kan één medebezoeker plaatsnemen. Eventuele meerdere medebezoekers placeren wij zo 
dicht mogelijk in de buurt. 

Indien er sprake is van een groot formaat rolstoel, graag het bespreekbureau hier over 
informeren zodat hier rekening mee gehouden kan worden. Het Chassé Theater heeft 
eventueel ook een aantal leenrolstoelen waarvan je gebruik van kunt maken.

Jupilerzaal
In deze zaal zijn vijf tot zeven rolstoelplaatse beschikbaar. Deze plaatsen bevinden zich op rij 
12, vak A, en rij 13 vak B
Voor aanvang van de voorstelling word je door de medewerker naar je plaats begeleid.

Koninklijke Drukkerij Em. de Jongzaal
In deze zaal zijn zes plaatsen beschikbaar op rij 4. Vier plaatsen aan de rechterkant, twee 
plaatsen aan de linkerkant.

Kinlyzaal
In deze zaal zijn twee plaatsen beschikbaar op rij 1. Deze zaal bevindt zich op de eerste 
verdieping. Een medewerker helpt je graag even om je per lift naar boven te brengen. 

cinemazalen
De filmzalen bevinden zich op de eerste verdieping en zijn bereikbaar via de lift naast 
de trap rechts in de foyer. Alle zalen zijn geschikt voor een of twee rolstoelgebruikers. 
Reserveer je van te voren bij het bespreekbureau?

Je kunt gebruik maken van het toilet bij Gerecht op de begane grond. Indien de foyer 
gesloten is, kan je hiervoor een van de medewerkers aanspreken.

Brasserie
De Brasserie is toegankelijk via een lift aan de rechterkant. Bij kindervoorstellingen is deze 
lift uit veiligheidsoverwegingen uitgeschakeld, maar kan op verzoek in werking worden 
gesteld. Je mag dit altijd even aan een van de medewerkers vragen.

Front
Hier zijn geen beperkingen voor rolstoelgebruikers.

toiletten
Zowel in de foyer als naast Gerecht is een invalidentoilet aanwezig.


