
DE TOEGANKELIJKHEID VAN JOUW LOGIES ONDER DE LOEP

JOUW CONTACTGEGEVENS

Naam van het logies: 

Type verblijf:     B&b      Hostel      Hotel      Jeugdverblijf       Vakantiewoning     Studio      Appartement

Adres:

Telefoonnummer: 

E-mail:

Website: 

Wie vulde onderstaande gegevens in? 

Functie van deze persoon:                                                                Datum: 

PARKEERGELEGENHEID EN TOEGANGSPAD

Zijn er voorbehouden parkeerplaatsen voor personen met een beperking?

Zo ja,    Hoe breed is de aangepaste parkeerplaats?   cm x     cm

   Wat is de lengte van de aangepaste parkeerplaats?

Is het toegangspad van de parking en/of de straat naar de ingang verhard (geen steenslag (losse 

kiezels), zand, aarde, gras)?

 Ja       Neen

Zo nee, is er voorrijdmogelijkheid tot een verhard pad naar de ingang?

Is het toegangspad drempeloos?

Hoe breed is het toegangspad?

Is het toegangspad steil of zijn er drempels aanwezig?

+ foto’s toevoegen: max. 8



RECEPTIE

Is er een receptie aanwezig?   Ja       Neen

Indien ja,    is er een onderrijdbare balie aanwezig? 

    Wat is de hoogte van de onderrijdbare balie?

    Wat is de diepte van de onderrijdbare balie?

    Wat is de lengte van de onderrijdbare balie? 

INGANG VAN HET LOGIES

Is er aan de ingang van het gebouw een obstakel: bv. trap of drempel (2 cm of meer)? 

  Ja   Hoeveel treden heeft de trap?    treden?

   Of hoe hoog is de drempel?    cm?

   Is er een hellend vlak om trap of drempel te overbruggen? 

Zo niet    Hoe breed is de opening van de ingang van het gebouw? (te meten aan de binnenkant 

van de deurstijlen          cm

Graag een aantal foto’s van de ingang toevoegen: max.4. 

AANBOD AANGEPASTE KAMERS  

Hoeveel kamers zijn volgens jou aangepast aan personen met een beperking (specifiëren

voor personen met motorische, visuele en/of auditieve beperking)?      

ROUTE VAN DE INGANG NAAR DE AANGEPASTE KAMER

Graag een aantal foto’s bezorgen van de inkomhal (max.3)

Op welke verdieping liggen de aangepaste kamers? 

- Indien op de gelijkvloerse verdieping: is de route naar de aangepaste kamers drempelvrij?  

- Indien niet gelegen op de gelijkvloerse verdieping: is er een lift voorzien?

- Indien er een lift voorzien is:  

          * hoe breed is de opening van de liftdeur?        (gemeten aan de binnenkant van de deur)

 * hoe groot is deze lift?   Afmetingen:    cm op         cm

  Ja       Neen

  Ja       Neen

  Ja       Neen



AANGEPASTE KAMER

Graag een aantal foto’s van de ingang (deur) van de kamer, foto van bed + vrije ruimte ernaast (max. 4 

foto’s)

Hoe breed is de ingang van de kamer?                         cm

(te meten aan de binnenkant van de deurstijlen).

Is deze ingang drempeloos ? 

Welke meubelen kunnen moeilijk of niet verplaatst worden? 

Hoeveel vrije ruimte is er naast het bed (ruimste zijde)?   cm

BADKAMER VAN DE AANGEPASTE KAMER

Graag een aantal foto’s van aangepaste badkamer, wastafel, douchezone en toilet toevoegen (max.5)

Hoe breed is de ingang van de badkamer ?     cm (gemeten aan de binnenkant van de deurstijl)

Is er een douche of bad aanwezig?      Douche 

          Bad

Indien een douche: 

Is het doucheoppervlak gelijklopend met de vloer of gaat het over een instapdouche met douchebak?

     Vlakke vloer 

     Douchebak

Zijn er handgrepen in de douche?       

         Ja            hoeveel handgrepen zijn er in de douche ?

         Neen  

Zijn er handgrepen in het bad?       

 Ja           hoeveel handgrepen zijn er in het bad?

 Neen  

  Ja       Neen



Is er een douchezitje?

 Ja    Indien ja, welk type? Douchezitje of douche(rol)stoel met opklapbare leuningen?

Is de wastafel onderrijdbaar? 

Zijn er handgrepen aan het toilet?     

        Indien ja, hoeveel handgrepen zijn er aan het toilet?

Wat is de hoogte van het toilet (gemeten van de vloer tot de bovenkant van de wc-bril)?  cm

Zijn er bijzondere voorzieningen in de badkamer (zoals douchestoel, alarm,…)? 

        Indien ja: welke?  

INDIEN ONTBIJTRUIMTE

Is de ontbijtruimte op het gelijkvloers gelegen? 

 Indien neen: is de verdieping drempeloos bereikbaar?

Hoe breed is de ingang van het restaurant / de ontbijtruimte? (te meten aan de binnenkant van de deur)?

        cm

Is de ingang van het restaurant / de ontbijtzaal drempelvrij? 

Is het meubilair makkelijk verplaatsbaar? (zodat open ruimte kan gecreëerd worden)

Is er bediening aan tafel (of hulp bij buffetformule) mogelijk?

Zijn de tafels onderrijdbaarheid? 

Graag een aantal foto’s van de ontbijtruimte toevoegen max. 4

Is er een gemeenschappelijk sanitair aanwezig (in de publieke ruimtes van de accommodatie)?

  Zo ja, is dit toilet aangepast? 

  Ja       Neen

  Ja       Neen

  Ja       Neen

  Ja       Neen

  Ja       Neen

  Ja       Neen

  Ja       Neen

  Ja       Neen

  Ja       Neen

  Ja       Neen

  Ja       Neen

  Ja       Neen



INDIEN VAKANTIEWONING/STUDIO/APPARTEMENT

WOONRUIMTE VAN DE AANGEPASTE VAKANTIEWONING/STUDIO/APPARTEMENT

Is de eetruimte op het gelijkvloers gelegen?

 Indien nee: is de verdieping drempeloos bereikbaar?

Is het meubilair makkelijk verplaatsbaar? (zodat open ruimte kan gecreëerd worden)

Zijn de tafels onderrijdbaarheid? 

Graag een aantal foto’s van de eetruimte toevoegen max. 3

ANDERE DOELGROEPEN

Zijn er voorzieningen voor assistentiehonden aanwezig ?

ZORG

Speelt jullie logies specifiek in op zorg?

        Zo ja, geef dan mee welke specifieke zaken jullie aanbieden (bv. hoog-laagbed, 24u verpleging, 
hulpmiddelen…)

ANDERE

Volgde je personeel een opleiding tot klantvriendelijk onthaal voor personen met een beperking?

Zijn er evacuatieplannen of veiligheidsinstructies aanwezig, inclusief gericht op mensen met een 
 
beperking? (bv. visueel, auditief alarm,…)

EXTRA

Wil u ons in dit verband nog iets onder de aandacht brengen?

Heb je ons nog andere nuttige en relevante informatie mee te delen ? 
Bijvoorbeeld toegankelijkheid van recreatiemogelijkheden, horeca in de buurt,..

  Ja       Neen

  Ja       Neen

  Ja       Neen

  Ja       Neen

  Ja       Neen

  Ja       Neen
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