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1 Waarom een label fietsvriendelijk logies 

 
Deze brochure heeft het doel u volledig te informeren over het hoe en waarom van het label fietsvriendelijk logies. 
Het is belangrijk deze info goed te lezen alvorens een aanvraag in te dienen. 
 
Het fietsen in de vrije tijd en fietsvakanties kenden in de voorbije jaren een toenemend succes en zorgen in Vlaanderen 
voor een economische impuls. Afstappen is minstens even belangrijk als opstappen. 
Het netwerk van fietsroutes: LF-routes, fietsnetwerken en recreatieve fietslussen bleef uitbreiden. Er ontstond een nood 
aan een afstemming van het onthaal in de logies op de behoeften van de fietstoerist. 
Initiatieven in Duitsland (Bett & Bike, uitgereikt door de ADFC), Limburg en Oost-Vlaanderen vormden de basis voor een 
uniforme regelgeving op Vlaams niveau. 
In 2004 nam Toerisme Vlaanderen het initiatief om in samenwerking met de provinciale toeristische organisaties criteria 
op te stellen voor het toekennen van een label fietsvriendelijk aan logies en cafés / restaurants. 
Toerisme Vlaanderen staat in voor het label fietsvriendelijk logies. 
De provinciale toeristische organisaties Toerisme Limburg, Toerisme Oost-Vlaanderen, Toerisme Vlaams-Brabant, 
Toerisme Provincie Antwerpen en Westtoer kennen het label fietsvriendelijk café/ restaurant toe aan de cafés en 
restaurants. 
 

De doelstellingen van het label fietsvriendelijk logies zijn: 
 Een kwaliteitslabel aanbieden aan de fietstoerist. Het label fietsvriendelijk logies staat garant voor een onthaal 

dat is afgestemd op de noden van de fietstoerist. 
 Een uniform label op Vlaams niveau invoeren. Het label fietsvriendelijk logies moet overal in Vlaanderen 

hetzelfde zijn. Dit zorgt voor herkenbaarheid voor de fietstoerist en versterkt het imago van het product. 
 
 

2 Wie komt in aanmerking voor het label 
fietsvriendelijk logies 

 
Het logies dient over een exploitatievergunning te beschikken of erkend te zijn door Toerisme Vlaanderen. 
Volgende logiesvormen komen in aanmerking voor het label fietsvriendelijk logies: 
 
1. De vijf categorieën die vergund zijn met een exploitatievergunning volgens de regelgeving van het Vlaamse 
logiesdecreet. 

1. de categorie hotels 
2. de categorie openluchtrecreatieve terreinen 
3. de categorie gastenkamers 
4. de categorie vakantiewoningen 
 
Met uitzondering van:  
5. de categorie vakantielogies 

 
 
2. De logies die erkend zijn binnen het Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de erkenning en de financiële 
ondersteuning van verblijven in het kader van Toerisme voor Allen. 

1. de hostels 
2. de jeugdverblijfcentra A / B / C 
3. de verblijfscentra voor Volwassenen 

  



  

3 Criteria label fietsvriendelijk logies 

 
3.1 VERPLICHTE CRITERIA 
Aan elk verplicht criterium moet voldaan worden.  
Enerzijds zijn er de verplichte criteria die gelden voor alle logies.  
Daarnaast zijn er verplichte criteria per categorie logies. 
 
3.2 BIJKOMENDE CRITERIA 
Aan de bijkomende criteria moet in totaal aan minimum 2 criteria voldaan worden. 
Er zijn 4 bijkomende criteria voor elke categorie logies. 
Voor de openluchtrecreatieve terreinen zijn er nog eens 4 bijkomende criteria extra. Dit houdt in dat zij kunnen kiezen 
tussen in totaal 8 bijkomende criteria. 
Voor hotels, gastenkamers, vakantiewoningen is er een vijfde bijkomend criterium. 
  

4 VERPLICHTE criteria voor het label 
fietsvriendelijk logies 

 
4.1 VERPLICHTE CRITERIA VOOR ALLE LOGIES 
 

1 Gelegen zijn op een afstand van maximum 5 km van  één of meerdere erkende fietsroutes: een 
recreatieve fietslus, een fietsnetwerk, een LF-route, over een bij voorkeur fietsvriendelijke aanrijroute 

 
Verduidelijking: bij voorkeur fietsvriendelijk = de voor fietsers meest veilige, aantrekkelijke verbinding tussen het 
logies en de erkende fietsroute(s). Verduidelijking in de bijlage voor de verschillende fietsroutes. 
Bij het indienen van de aanvraag moet op een plan het logies en de ligging van de route(s) aangeduid worden. 

 
2 Kennis hebben over de erkende fietsroute(s) en informatie kunnen geven over een fietsvriendelijke 

aanrijroute naar de erkende fietsroute(s) 
 

Verduidelijking: De uitbater van het logies en zijn receptiepersoneel moeten ‘fietsminded’ zijn. De informatie moet 
steeds mondeling kunnen gegeven worden. Deze informatie moet ook zichtbaar voor de fietstoerist uitgehangen 
of geafficheerd worden. Het is ook een pluspunt om deze informatie op een kaart aan te duiden. 

 
3 Aanbieden van fietskaarten (gratis of tegen betaling). Aanbieden (gratis) van toeristische informatie: 

brochure regio, stad, Vlaanderen 
 

Verduidelijking: minimum 5 exemplaren van elke fietskaart in voorraad hebben. De fietskaarten moeten originele 
exemplaren zijn, het mag niet gaan om een kopie (o.a. omwille van auteursrechten). De fietskaarten en de 
toeristische informatie kunnen verkregen worden bij de dienst voor toerisme, de provinciale toeristische dienst en 
Toerisme Vlaanderen.  

 
4 Gratis of tegen betaling aanbieden van een overdekte en afgesloten fietsenstalling waar de fietsen altijd 

ordelijk kunnen gestald worden en die vlot toegankelijk is 
 

Verduidelijking: kelder met ramp, rommelhok, vergaderzaal, hotelkamer, etc. worden niet aanvaard. Het aantal 
plaatsen dat voorzien moet zijn voor het stallen van fietsen bedraagt bij de toeristische logies minstens 10% van 
het totaal aantal kamers. 

 
5 Informatie geven over andere fietsvriendelijke logies en eventueel reserveren 
 

Verduidelijking: verwijzen naar deze informatie in de eigen infomap, verwijzen naar of aanbieden van 
promotiemiddelen fietsvriendelijke logies: websites, brochures … 



  

 
6 Fietsen verhuren of informatie geven over fietsverhuur in de omgeving 
 

Verduidelijking: deze informatie moet mondeling kunnen gegeven worden door de verantwoordelijke of het 
receptiepersoneel, maar deze informatie moet ook zichtbaar voor de fietstoerist ter beschikking gesteld worden: 
uithangen, afficheren of infomap. 

 
7 Informatie geven over de dichtstbijzijnde fietsherstelplaatsen 
 

Verduidelijking: deze informatie moet mondeling kunnen gegeven worden door de verantwoordelijke of het 
receptiepersoneel, maar deze informatie moet ook zichtbaar voor de fietstoerist ter beschikking gesteld worden: 
uithangen, afficheren of infomap. 

 
8 Fietsreparatieset met materiaal voor dringende reparaties ter beschikking stellen 
 

Verduidelijking in de bijlage  voor de inhoud van de fietsreparatieset:. De fietsreparatieset wordt idealiter in de 
fietsenstalling ter beschikking gesteld. Het materiaal moet op een ordelijke manier aangeboden worden (vb. in 
een doos, opgehangen aan de muur) 

 
9 Mogelijkheid bieden om kleding te drogen (droogtrommel, droogrek of wasserijservice) 
 

Verduidelijking: een droogrek wordt idealiter in de fietsenstalling geplaatst. 
 
10 Een EHBO-set ter beschikking stellen 
 

Verduidelijking in de bijlage  voor de inhoud van de EHBO-set:. 
  

4.2 VERPLICHTE CRITERIA  HOTELS, GASTENKAMERS, VAKANTIEWONINGEN, CENTRA TVA 
 
1 Een gezond en evenwichtig ontbijt aanbieden en een lunchpakket kunnen meegeven* 
 

Verduidelijking: Voorbeeld van een gezond ontbijt: bruin brood, fruit, beleg, müesli, fruitsap, etc… Een 
lunchpakket omvat brood of een broodje met beleg, fruit, een drankje, etc. 
* Uitbaters van vakantiewoningen moeten informatie kunnen geven over het verkrijgen van een evenwichtig ontbijt of 
lunchpakket in de onmiddellijke omgeving  
 

2 Een warme maaltijd aanbieden of informatie kunnen geven over het nuttigen van een warme maaltijd in 
de onmiddellijke omgeving 

 
Verduidelijking: in de onmiddellijke omgeving = op aanvaardbare afstand voor de fietser: minder dan  5 km. 

 
 
4.3 VERPLICHTE CRITERIA VOOR DE CATEGORIE OPENLUCHTRECREATIEVE TERREINEN 
 
1 Ten minste 5 plaatsen aanbieden waar de fietser op doorreis kan overnachten (toeristische 

kampeerplaats (voor kortverblijvers), trekkershut, huurcaravan, kampeerweide, huurtent, huurbungalow, 
etc.) 

 
 

  



  

5 Bijkomende criteria voor het label 
fietsvriendelijk logies 

 
5.1 BIJKOMENDE CRITERIA VOOR ELKE CATEGORIE LOGIES 
 
1 Gasten ophalen en brengen van en naar een halte van het openbaar vervoer (betalend of gratis) of in de 

nabijheid van station, tram- of bushalte (openbaar vervoer) gelegen zijn 
 

Verduidelijking: gasten ophalen en brengen: enkel mogelijk indien opgenomen in de verzekeringspolis van de 
logiesverstrekker. 

 
2 Gratis of tegen betaling bagageservice aanbieden naar andere fietsvriendelijke logies 
 

Verduidelijking: gratis of tegen betaling is te bepalen door de logiesverstrekker. Gratis kan bijvoorbeeld binnen 
een bepaalde straal. Tegen betaling kan ook gebeuren d.m.v. een taxiservice. 

 
3 Fietsarrangementen aanbieden in de eigen brochure / folder, een brochure van een erkend toeristisch 

infokantoor, van de provinciale toeristische organisatie 
 

Verduidelijking: een fietsarrangement omvat: 1) een overnachting, 2) een ontbijt, 3) een fietskaart, 4) een 
maaltijd, 5) een lunchpakket, 6) bagageservice, 7) fietsverhuur. 

 
4 Privé parkeerplaats aanbieden waar de auto meerdere dagen kan blijven staan 
 

Verduidelijking: deze parkeerplaats moet privé zijn. Het is niet toegelaten op de openbare weg. 
 
 
5.2 BIJKOMENDE CRITERIA VOOR DE CATEGORIE OPENLUCHTRECREATIEVE TERREINEN 
 
1 Kookgelegenheid aanbieden: pannenset, kookvuur, barbecue en barbecuepakket 
 

Verduidelijking: barbecuepakket = houtskool, aanmaakblokjes, lucifers. Omwille van hygiënische en 
gezondheidsredenen kan vlees niet tot de standaard basisinhoud van een barbecuepakket behoren. 

 
2 Aanwezigheid kampeerwinkel ter plaatse 
 

Verduidelijking: deze kampeerwinkel dient zich op het openluchtrecreatieve terrein te bevinden. 
 
3 Aanwezigheid van een cafetaria, snackbar of restaurant ter plaatse waar een lichte maaltijd, snacks of 

ontbijt aangeboden worden 
 

Verduidelijking: deze cafetaria, snackbar of restaurant dient zich op het openluchtrecreatieve terrein te bevinden. 
 
4 Mogelijkheid tot het afspuiten van fietsen 
 

Verduidelijking: middelen om de fietsen te reinigen: een tuinslang met sproeikop, een kampeerautowasplaats, 
een hogedrukreiniger… Er dient ook een pictogram op het terrein aan te duiden waar het afspuiten van de 
fietsen kan plaatsvinden. 
  

  



  

5.3 BIJKOMEND CRITERIUM  HOTELS, GASTENKAMERS, VAKANTIEWONINGEN, CENTRA TVA 
 
1 Gasten voor één nacht aanvaarden 
 

Verduidelijking: een fietser op doorreis moet kunnen beroep doen op een overnachting in een fietsvriendelijk 
logies. In de mate van beschikbaarheid van kamers moet de logiesverstrekker de fietser voor één nacht kunnen 
aanvaarden. 

 

6 PROMOTIE VAN HET LABEL 
FIETSVRIENDELIJK LOGIES 

 
6.1 LABEL FIETSVRIENDELIJK LOGIES 
 
Het label fietsvriendelijk logies wordt in de vorm van een sticker (dubbelzijdig) uitgereikt. Dit gebeurt in eerste instantie bij 
de aflevering van de erkenning, daarna wordt er jaarlijks een nieuwe sticker opgestuurd. 
Het label fietsvriendelijk logies dient te worden uitgehangen op een duidelijk zichtbare plaats voor de toerist. Dit is aan de 
ingang of aan de receptie. Grote verblijven met meerdere ingangen kunnen op aanvraag meerdere labels verkrijgen. 
 
6.2 PROMOTIE  
 
Toerisme Vlaanderen doet de nodige inspanningen voor de promotie van het label fietsvriendelijk logies.  
 
Het is aanbevolen om ook promotie te maken voor het label fietsvriendelijk logies in de eigen brochure, folder of op de 
eigen website. Het logo fietsvriendelijk logies dient hierbij afgebeeld te worden. Het logo kan mits toestemming en op 
eenvoudige aanvraag bij Toerisme Vlaanderen digitaal verkregen worden. Het logo dient enkel voor eigen gebruik 
(promotionele doeleinden) en mag niet aan derden worden doorgegeven. 
  

logo  fietsvriendelijk logies 

 

7 Hoe VERLOOPT DE ERKENNING VOOR 
HET label fietsvriendelijk logies 

 
7.1 AANVRAAG INDIENEN 
 
Indien u beantwoordt aan de voorwaarden om in aanmerking te komen voor het label fietsvriendelijk logies en indien u 
voldoet aan de criteria, kunt u een aanvraag indienen bij Toerisme Vlaanderen. 
 
Er zijn twee soorten aanvraagformulieren: 

1) voor de categorieën hotels, gastenkamers, vakantiewoningen, hostels, verblijfscentrum voor volwassenen en 
jeugdverblijf A / B / C 

2) voor de categorie openluchtrecreatieve terreinen 
 
Het aanvraagformulier kunt u downloaden op Website Toerisme Vlaanderen > promotie > lables > fietsvriendelijk 
logies 
 
Het aanvraagformulier moet samen met de bijlage(n) ingevuld en ondertekend per post opgestuurd worden naar  
Toerisme Vlaanderen 

http://www.toerismevlaanderen.be/


  

Dienst Impulsprogramma’s 
Grasmarkt 61 
1000 Brussel 
Aanvragen ingediend per fax of per mail worden niet aanvaard. 
 
Bijlage bij aanvraagformulier: bij het aanvraagformulier moet een kaart (stratenplan, fietskaart) gevoegd worden met 
aanduiding van het logies en de ligging van de fietsroute(s) op maximum 5 km afstand. 
 
Het is de bedoeling dat u het aanvraagformulier volledig en waarheidsgetrouw invult.  
Hierbij verklaart u op eer te voldoen aan de criteria. Indien u aan bepaalde criteria nog niet voldoet, moeten deze 
tekortkomingen eerst in orde gebracht worden vooraleer een aanvraagformulier ingediend wordt. 
 
Na het indienen van de aanvraag: 
- Logies waarvan de aanvraag volledig is krijgen een melding dat de aanvraag volledig is en dat hun erkenningsbrief 
samen met het fietslabel binnen de twee weken zal worden opgestuurd. 
- Logies waarvan de aanvraag onvolledig is krijgen een melding met de tekortkomingen. De aanvraag wordt pas verder 
behandeld na het in orde brengen van de tekortkomingen. 
 
 
7.2 INSPECTIE 
 
Na aflevering van het label fietsvriendelijk logies is het mogelijk dat er een spontane inspectie gebeurt.  Indien na 
inspectie blijkt dat het logies niet meer voldoet aan alle criteria van het label fietsvriendelijk logies, krijgt het logies een 
melding met de vastgestelde tekortkomingen. Het logies krijgt de tijd om deze tekortkomingen in orde te brengen en dit 
schriftelijk te bevestigen. Het label fietsvriendelijk logies zal worden ingetrokken indien tekortkomingen niet worden in orde 
gebracht of bij gegronde klachten van de toerist. 
 
 

8 CONTACT 

 
Voor meer info over het label fietsvriendelijk logies en het logo fietsvriendelijk logies voor drukwerk kunt u contact 
opnemen met: 
 

Toerisme Vlaanderen  
dienst impulsprogramma’s 
Grasmarkt 61 
1000 Brussel 
Tel.: 02 504 03 28 
fietsvriendelijk@toerismevlaanderen.be  
De infobrochure en de aanvraagformulieren fietsvriendelijk logies kunt u downloaden op  

 - www.toerismevlaanderen.be : deze website is een leidraad voor alle vlaamse vakantiemakers 
 
 

Voor meer info over het Vlaamse logiesdecreet kunt u contact opnemen met: 
 

Departement internationaal Vlaanderen 
Dienst toeristische vergunningen 
Boudewijnlaan 30 
1000 Brussel 
Tel. 02 553 29 50 
www.vlaanderen.be/int  
logies@iv.vlaanderen.be 
 
 

Voor meer info over het decreet toerisme voor allen kunt u contact opnemen met: 
 

Toerisme Vlaanderen 

mailto:fietsvriendelijk@toerismevlaanderen.be
http://www.vlaanderen.be/


  

Dienst Toerisme voor Allen 
Grasmarkt 61 
1000 Brussel 
Tel. 02 504 03 70 
www.toerismevlaanderen.be (ondersteuning voor vakantiemakers)  

  

http://www.toerismevlaanderen.be/


  

BIJLAGE 1 

 
Verplicht criterium 1: Gelegen zijn op een afstand van maximum 5 km van een of meerdere erkende fietsroutes: over 
een bij voorkeur fietsvriendelijke aanrijroute.  
Op het aanvraagformulier moet ingevuld worden: 
1. de naam/ namen van de erkende fietsroute(s) 
2. de afstand van het logies tot deze erkende fietsroute(s) 
Een gedetailleerd en duidelijk plan met aanduiding van het logies en een aanduiding van de erkende fietsroutes op 
maximum 5 km afstand van het logies tot de erkende fietsroute(s)  

 
De 3 types fietsroutes in Vlaanderen: een woordje uitleg 

 
 

1. LF-routes 
 
 
Langeafstandsroutes, ook wel Landelijke Fietsroutes of LF-routes genoemd, vormen een netwerk van fietsroutes van hoge 
kwaliteit. Deze routes doorkruisen diverse regio’s in Vlaanderen en sluiten aan op de RV-routes (Rando Vélo) in Wallonië, op 
de LF-routes in Nederland en op gelijkaardige routes in de andere buurlanden. De LF-routes zijn afgestemd op fietsers die 
meerdaagse fietsvakanties ondernemen. 
 

 
Foto Vlaanderen Fietsroute LF6 

 
De Vlaanderen Fietsroute bestaat uit 4 LF-routes die met elkaar verbonden zijn en samen een lange lus van 800 kilometer 
vormen: 

 LF5 Brugge - Thorn; 

 LF7 Thorn - Riemst; 

 LF6 Riemst - Diksmuide; 

 LF1 Diksmuide - Brugge. 

 

De 4 LF-routes die de Vlaanderen Fietsroute dwarsen, zijn: 

 LF30 Schelde-Deltaroute: (Rotterdam - Hulst NL) - Gent - Oudenaarde - Bossuit; 

 LF 38 Dender-Waaslandroute: (Hulst) - Temse - Dendermonde - Geraardsbergen; 

 LF 2 Stedenroute: Amsterdam - Brussel; 

 LF35 Kempen-Haspengouwroute: Tilburg – Sint-Truiden 

 

Daarnaast bewegwijzert Toerisme Vlaanderen nog een aantal andere LF-routes. 

 LF 1 Noordzeeroute: (Den Helder) - Brugge - Diksmuide - (Boulogne); 

 LF 9 NAP-route (de vroegere Frieslandroute): Hoogstraten - Breda - Groningen; 

 LF 50 Jeugdherbergroute: (Bergen-Op-Zoom) - Essen - Diest - Kanne - Visé - Sint-Martens-Voeren - Aken; 

 LF 51 Kempenroute: (Eindhoven) - Herentals - Antwerpen. 

 

Alle LF-routes zijn in twee richtingen bewegwijzerd en hebben een code, bijvoorbeeld LF 30 voor de Schelde-Deltaroute. 

  



  

2. Fietsnetwerken 
 

Een fietsnetwerk is een netwerk van fietsroutes waarbij kruisingen van fietstrajecten een knooppunt vormen. Elk knooppunt 

krijgt een uniek nummer, wordt in kaart gebracht en op het terrein bewegwijzerd. De fietstrajecten lopen in en rond natuur- en 

bosgebieden en in cultuurhistorische omgevingen. 

Elke regio heeft nu zijn fietsnetwerk. Voor een overzicht per provincie / regio, zie hieronder. 

Het fietsen van knooppunt naar knooppunt wordt ervaren als een meerwaarde. De fietser kan zijn route uitstippelen volgens 

eigen behoefte. Het systeem is zo flexibel dat een route gemakkelijk ingekort of verlengd kan worden. De recreant fietst als 

het ware à la carte. 

 
 
Foto knooppuntbord fietsnetwerk Antwerpse Kempen, TPA 

 
 
Overzicht fietsnetwerken: 
 
Provincie Antwerpen 
1. Antwerpse Kempen 
2. Scheldeland 
 
Provincie Limburg 
1. Limburg 

Provincie Oost-Vlaanderen 
1. Leiestreek 
2. Meetjesland 
3. Vlaamse Ardennen 
4. Waasland 
 

Provincie Vlaams-Brabant 
1. Hageland 
2. Groene Gordel – 

Dijleland 
3. Pajottenland  
 

Provincie West-Vlaanderen 
1. Westhoek 
2. Leiestreek 
3. Brugse Ommeland 
4. De Kust 

 
 

3. Recreatieve fietslussen 
 
Recreatieve fietslussen zijn bewegwijzerde lusvormige routes waarvan het begin- en het eindpunt samenvallen. De lussen 
hebben een gemiddelde lengte van 30 tot 50 km en zijn in één richting bewegwijzerd. Ze worden ontwikkeld rond een thema 
dat kenmerkend is voor de regio. Vaak zijn ze ideaal om een gebied te verkennen, want ze laten een streek in al zijn aspecten 
zien. Ze fungeren dan ook als smaakmaker voor dagtoeristen en recreanten. De initiatiefnemers zijn voornamelijk gemeenten 
die samenwerken met provinciale toeristische organisaties en / of Regionale Landschappen die instaan voor het onderhoud. 
De recreatieve fietslussen worden vaak gebruikt door de lokale bevolking of door toeristen die een korte vakantie 
ondernemen, waarbij fietsen één van hun activiteiten is. 
De recreatieve fietslussen zijn bewegwijzerd met een zeshoekig bord. 

Een overzicht van de erkende recreatieve fietsroutes vindt u op de website of in de brochures van de provinciale toeristische 

organisaties (zie bijlage 4). 
 

 
 
Foto bord recreatieve fietslus Leie-Schelderoute, Westtoer 



 
 

BIJLAGE 2 EHBO-set 
 

 
EHBO verbandkoffer 
 
Infrastructuur 
 

 een wastafeltje met stromend water, zeep en schone handdoeken of papieren handdoekjes; 

 een rustbed. 
 
Verbandkist 
 
1. Materiaal voor wondverzorging 

 1 stuk ontsmettende zeep of een flesje ontsmettende zeepoplossing; 

 zuivere watten - minimum 1 verpakking van samengeperste hydrofiele watten (min. 20 g.); 

 een antiseptische oplossing voor ontsmetting: één alcoholische oplossing en één waterige oplossing, beide min. 
30 ml. in hermetisch sluitende flesjes; 

 2 rolletjes verbandgaas van 5 cm breed, 1 rol kleefpleister van 2,5 cm breed; 

 individueel verpakte kleefpleistertjes van verschillende grootte. 
 
2. Materiaal voor de verzorging van brandwonden 

 een antiseptische zalf voor brandwondenbehandeling, zoals bv. op basis van zilversulfadiazine; 

 steriele compressen (min. 1 doos met compressen van 5 op 5 cm) en 2 steriele snelverbanden (gaaszwachtel van 
5 cm en 7 cm breed). 

 
3. Materiaal tegen insectenbeten 

 1 tube zalf voor de behandeling van insectenbeten; 

 ijsblokjes of een coldpack om zwelling te verminderen. 
 
4. Materiaal voor de behandeling van verstuikingen 

 1 tube anti-inflammatoire zalf, crème of gel; 

 2 elastische verbandzwachtels van 5 en 7 cm breed, verbandklemmetjes of tensoplast. 
 
5. Allerlei 

 10 roestvrije veiligheidsspelden in een doosje of op een kaartje; 

 individueel verplakte kleefpleisters van verschillende groottes en vormen; 

 één rol zijden kleefpleisters van 2,5 cm breed; 

 een pijnstillend middel; 



 

 een schaar; 

 een splinterpincet; 

 een elastisch knevelverband van 5 cm breed. 
 
6. Lijst met noodnummers 

 antigifcentrum; 

 huisarts; 

 politie; 

 brandweer; 
 medische spoeddiensten. 
  



 

BIJLAGE 3: fietsreparatieset 

 
1. Gereedschappen 

 1 combinatietang; 

 1 set steeksleutels; 

 3 bandlichters; 

 3 schroevendraaiers; 

 1 fietspomp; 

 1 pedaalsleutel; 

 1 vetkrijtje; 

 1 allesknipper; 

 bandenpleisters. 
 
2. Materialen 

 2 tubes lijm; 

 1 flesje olie; 

 1 doek / huishoudrol (reinigen handen). 
 
 

 

Voorbeeld fietsreparatieset 



 

BIJLAGE 4: nuttige adressen 
 

VISITFLANDERS 
Grasmarkt 61 
1000 Brussel 
Tel. 02 504 03 00 
E-mail: communicatie@toerismevlaanderen.be  
www.toerismevlaanderen.be (ondersteuning voor vakantiemakers) 
 
VISITFLANDERS Visitor Information Centre 
Grasmarkt 61 
1000 Brussel 
Tel. 02 504 03 90 (bij voorkeur tussen 9 uur en 10 uur) 
E-mail: info@toerismevlaanderen.be (voor de bestelling van fietskaarten, toeristische brochures, regiogidsen, …) 
www.visitflanders.com (toeristische informatie) 
 
Provinciale toeristische diensten 

 
Toerisme Provincie Antwerpen vzw 
Koningin Elisabethlei 16 
2018 Antwerpen 
Tel. + 32 3 240 63 73 
info@tpa.be 
Website Toerisme Provincie Antwerpen 
 
Toerisme Limburg vzw 
Universiteitslaan 3 
3500 Hasselt 
Tel. + 32 11 30 55 00 
info@toerismelimburg.be 
Website Toerisme Limburg 
 
Toerisme Oost-Vlaanderen vzw 
Sint-Niklaasstraat 2 
9000 Gent 
Tel. + 32 9 269 26 00 
toerisme@oost-vlaanderen.be 
Website Toerisme Oost-Vlaanderen 
 
Toerisme Vlaams-Brabant vzw 
Provincieplein 1 
3010 Leuven (Kessel-Lo) 
Tel. + 32 16 26 76 20 
toerisme@vlaamsbrabant.be 
Website Toerisme.vlaamsbrabant.be 
 
Westtoer apb 
Koning Albert I-Laan 120 
8200 Sint-Michiels 
Tel. + 32 50 30 55 00 
info@westtoer.be 
Website Westtoer 
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