
 

       

Criteria label fietsvriendelijk logies 
 

1. VERPLICHTE CRITERIA 
 
Aan elk verplicht criterium moet voldaan worden. Enerzijds zijn er de 10 verplichte criteria die 
gelden voor alle logies. Daarnaast zijn er verplichte criteria per categorie logies. 
 
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. 
 
1. Verplichte criteria voor het label fietsvriendelijk logies 
 
1.1 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 

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

fietsvriendelijke aanrijroute naar de erkende fietsroute(s) 
 
3 Aanbieden van fietskaarten (gratis of tegen betaling). Aanbieden (gratis) van toeristische 

informatie: brochure regio, stad, 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 

 
5 Informatie geven over andere fietsvriendelijke logies en eventueel reserveren 
 
6 Fietsen verhuren of informatie geven over fietsverhuur in de omgeving 
 
7 Informatie geven over de dichtstbijzijnde fietsherstelplaatsen 
 
8 Fietsreparatieset met materiaal voor dringende reparaties ter beschikking stellen 
 
9 Mogelijkheid bieden om kleding te drogen (droogtrommel, droogrek of wasserijservice) 
 
10 Een EHBO-set ter beschikking stellen 
 
  



 

1.2 VERPLICHTE CRITERIA  HOTELS, GASTENKAMERS, VAKANTIEWONINGEN, CENTRA TOERISME VOOR ALLEN 
 
1 Een gezond en evenwichtig ontbijt aanbieden en een lunchpakket kunnen meegeven ( 

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 

 
 
1.3 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.) 

 
 
2. Bijkomende criteria voor het label fietsvriendelijk logies 
 
2.1 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 
 
2 Gratis of tegen betaling bagageservice aanbieden naar andere fietsvriendelijke logies 
 
3 Fietsarrangementen aanbieden in de eigen brochure / folder, een brochure van een erkend 

toeristisch infokantoor, van de provinciale toeristische organisatie of in de brochure 
Vlaanderen Vakantieland 

 
4 Privé parkeerplaats aanbieden waar de auto meerdere dagen kan blijven staan 
 
 
2.2 BIJKOMENDE CRITERIA VOOR DE CATEGORIE OPENLUCHTRECREATIEVE TERREINEN 
 
1 Kookgelegenheid aanbieden: pannenset, kookvuur, barbecue en barbecuepakket 
 
2 Aanwezigheid kampeerwinkel ter plaatse 
 
3 Aanwezigheid van een cafetaria, snackbar of restaurant ter plaatse waar een lichte 

maaltijd, snacks of ontbijt aangeboden worden 
 
4 Mogelijkheid tot het afspuiten van fietsen 
 
 
 
2.3 BIJKOMEND CRITERIUM  HOTELS, GASTENKAMERS, VAKANTIEWONINGEN, CENTRA TOERISME VOOR ALLEN 
 
1 Gasten voor één nacht aanvaarden 
 

Voor meer informatie: 
 

mail  fietsvriendelijk@toerismevlaanderen.be 
of ga naar www.vlaanderenvakantieland.nl 

mailto:fietsvriendelijk@toerismevlaanderen.be
http://www.vlaanderenvakantieland.nl/

