Toegankelijkheidsverklaring
Moovit vindt het van het grootste belang om haar dienstverlening voor iedereen
toegankelijk te maken. De website is aangepast in overeenstemming met de
Toegankelijkheidsregels 2018 van de overheidsinstellingen (Websites en Mobile
Applications) (nr. 2) en de Web Content Accessibility Guidelines 2.1, niveau AA
van het W3C.

De aanpassingen op het gebied van toegankelijkheid bestaan onder meer uit:
Aanpassingen voor gebruikers van het toetsenbord:
Alle functionaliteit van de website-inhoud kan als volgt worden bediend via een
toetsenbordinterface: door op de Tab-toets te tikken, ga je naar de volgende link,
en door op de Enter-toets te tikken, wordt de link geopend. Als je op Shift-Tab
tikt, ga je naar de vorige link.
In zoekvelden met automatisch aanvullen tik je op Tab op het zoekveld om naar
de top van de automatisch aanvullen-lijst te gaan. Tik op de omhoog/omlaagtoetsen om door de opties te bladeren en Enter om de optie voor je te selecteren.
Naar verschillende gebieden op de pagina en de website gaan
Dit zal de gebruikers van het toetsenbord en de mensen met een visuele
handicap helpen. Bovenaan elke pagina staat een link met de tekst "Naar de
hoofdinhoud gaan", en door erop te tikken komt je direct bij de hoofdinhoud van
de pagina.

Aanpassingen voor visueel beperkte gebruikers
● Hoge contrastkleuren om de leesbaarheid van de inhoud te verbeteren
● Zoom in en uit op de pagina, met behulp van de zoomoptie van je browser.
Door gelijktijdig op Ctrl/Cmd en plus (+) te tikken, wordt er in de pagina
ingezoomd (doe dit een paar keer totdat je de gewenste grootte hebt bereikt). Tik
op Ctrl/Cm en min (-) voor het tegenovergestelde effect.
● Vergroot de lettergrootte met je browser of OS-voorkeuren:
○ Chroom: Instellingen => Weergave => lettergrootte
○ Firefox: Opties => Taal en uiterlijk => Standaardlettertype => Grootte

○ iPhone: Instellingen => Toegankelijkheid => Weergave & Tekstgrootte
=> Grotere tekst

Voorkomen van flitsen en animatie
De website maakt gebruik van animatie om realtime aankomsten te tonen.
Gebruikers die de flitsen willen uitschakelen, kunnen de instellingen van het
besturingssysteem wijzigen:
● Windows: Uitschakelen Toon Animaties in Instellingen => Toegangsgemak =>
Weergave
● Macintosh en iPhones: Selecteer Beweging verminderen in Instellingen =>
Toegankelijkheid
● Android: Tik op Verwijder animaties in Instellingen => Toegankelijkheid
Aanpassingen voor gebruikers met schermlezers
De website is volledig toegankelijk voor schermlezers, aangezien deze het
volgende omvat
● Titels
● Alternatieve teksten voor afbeeldingen
● Aparte secties voor navigatie en inhoud, en een mogelijkheid om ertussen over
te slaan
● Gebruik van ARIA om de mogelijkheden van de schermlezer te verbeteren

Over de Toegankelijkheidsverklaring
Deze verklaring werd geschreven op 18 juni 2020, nadat de website werd getest
op Chrome browsers (web en telefoon), Firefox (web) en Safari (iPhone). De
website is ook getest met JAWS voor Windows schermlezer op Chrome. Alle
nieuwe pagina's worden ook regelmatig getest.
Neem contact met ons op over Toegankelijkheid
Moovit werkt regelmatig aan het verbeteren van de toegankelijkheid van de
website, dus als je opmerkingen of vragen hebt, neem dan gerust contact met

ons op via https://moovit.com/contact-us/. Voeg een link toe naar de pagina waar
je naar verwijst, en je contactgegevens.

