
Het gebouw is gemakkelijk te herkennen vanaf het kruispunt van de N40 en de N899. 

Er is een grote verharde parking gratis aan de overkant, er zijn enkele parkeerplaatsen dicht 
bij de ingang van de twee gebouwen.  

De ingang bestaat uit een dubbele automatische glazen schuifdeur. 

De receptie heeft uitzicht op de ingang ( eventuele hulp) 

Voldoende grote Lift voorzien van picturale tekens. 

De bewegwijzering binnen in het hotel is niet duidelijk en niet zichtbaar. 

Tijdens het seizoen is de terras van het restaurant gemakkelijk bereikbaar. 

Goede opgeleide honden zijn toegestaan tegen betaling. 

Het personeel is niet opgeleid om mensen met speciale behoeften te verwelkomen en te begeleiden. 

De “Chalet” is niet geschikt voor mensen in een rolstoel of met moeilijkheden bij het lopen. 

(Zeer steile helling, geen lift en geen aangepaste kamer). 

  

Sterke punten 

Onthaal: draadloos betalingsapparaat.  

Lift met aangepaste afmetingen. Hulp mogelijk bij aanvraag op de benedenverdieping. 

Aangepaste kamer: brede deur doorgang, kaartlezer op de goede hoogte, doorgangen minimum van 

90 cm in de kamer, de matras tussen 50cm en 55cm hoog, verlichtingsschakelaars aan de beide 

kanten van het bed. 

Aangepaste kamer en toiletten: vrij doorgang van de deur, verlichtingsschakelaars toegankelijk, 

inloopdouche, mengkraan en de douchehouder op goede hoogte. 

Gelijkvloers restaurant met de nodige rotatie ruimte. Tafels op de aangepaste hoogte van 75cm met 

een diepte van 35cm. Zittingen met of zonder armleuningen. Dienst aan tafel. 

 

Aandachtspunten 

Toegangshellingen voorzien aan de hoofdingang: helling van 19% op 4,55m, zonder boord. Leuning in 

herstelling. 

Toegangshellingen naar de chalet: van 14% op 5,40m 

Receptiebalie op 115cm hoog. 

Tapijt op alle verdiepingen. 

Aangepaste kamer: tapijt, afwezigheid van rotatieruimte in de kamer en voor de deur en de 

kaartlezer. Stopcontact aan het bed niet bereikbaar. 

Aangepaste kamer, toiletten: de deur gaat open naar binnen, toilet te hoog (53,5cm), afwezigheid 

van een handgreep langs de muurkant naar het toilet. 



De douchestoel niet stevig genoeg (gevaarlijk), geen handgreep in de douche, een omvangrijke 

wandplank is er aanwezig in de rotatieruimte van de douche naar de lavabo, de thermostatische 

kraan is niet bereikbaar. 

Sanitair voor PBM op de benedenverdieping: gebrek aan bewegwijzering, de haldeur is moeilijk te 

openen zonder hulp, deurdoorgang van 82cm, toilet op 54cm hoog, verkeerd geplaatste handgrepen 

( te dicht, te hoog en schuin) 

Moeilijke toegang tot de vergaderzalen beneden en naar de kelder (automatische deursluiters, 

onvoldoende doorgang, geen rotatiezone voorzien aan de voorkant van de deur). 

Hamam en saunacabines van het wellnesscentrum zijn niet bereikbaar (breedte van de deuren). 

 

 

 

 

  

 

 

 


