
 
 
Comfortclassificatie voor erkende hotels: nadere invulling van de 
classificatienormen 1.7, 1.8, 1.9 en 1.10 inzake toegankelijkheid ( meer info )    
 
 
1.7  Toegankelijkheid van het hotel voor logerende toeristen in een rolstoel (al 

dan niet met begeleiding) 
 

 Het hotel beschikt over het toegankelijkheidslabel A van Toerisme Vlaanderen 
(meer info)  
 

 
1.7 Toegankelijkheid van het hotel voor logerende toeristen in een elektrische 

rolstoel 
 

 Het hotel beschikt over het toegankelijkheidslabel A+ van Toerisme Vlaanderen 
(meer info) 
 

 
1.8  Toegankelijkheid van het hotel voor logerende toeristen met visuele 

beperkingen  
 

1.8.1 Boeking en informatie  Expliciete vermelding ‘assistentiehond welkom’  
Gratis wifi 
Grondplan met uitleg in grootletterschrift (op elke 
verdieping of meegeven met de logerende toerist) 

 
1.8.2 Inkom Indien carrousel: ook aanwezigheid van manueel te 

openen deur  
 
1.8.3 Balie  Inplanting op een logische plaats ten opzichte van de 

inkom (bv. rechtlijnig, zicht op de inkom, enz.)  
 
1.8.4  Inrichting  Contrasten (bv. tussen vloer en wand, wand en deur, 

glazen deuren, enz.)  
Eventuele obstakels zijn buiten de looproute geplaatst  
(bv. paraplubak, planten, haspels, enz.) 

  
1.8.5 Ontbijtruimte/restaurant  Bediening aan tafel  
 
1.8.6 Niveauverschillen  Visuele en tactiele markering van eventuele 

niveauverschillen  
Indien lift: met auditief signaal 
Indien lift: met knoppen in reliëf 
Indien trap: aanwezigheid van een leuning 
Indien helling: valbeveiliging (bv. opstaande rand, 
leuning, enz.)  

 
1.9  Toegankelijkheid van het hotel voor logerende toeristen met auditieve 

beperkingen  
 

http://www.toerismevlaanderen.be/sites/toerismevlaanderen.be/files/assets/logiesdecreet/classificatienormen/MB_classificatienormen_Bijl1_Hotel.pdf
http://www.toerismevlaanderen.be/toegankelijkheidslabel
http://www.toerismevlaanderen.be/toegankelijkheidslabel


1.9.1 Boeking en informatie  Mogelijk contact/booking via website, sms, fax, e-mail, 
enz.  
Expliciete vermelding ‘assistentiehond welkom’ 
Gratis wifi 
Algemene info (openingsuren receptie/ontbijt/check in, 
enz.): online en in geschreven vorm aan balie en op 
kamer 
Duidelijke signalisatie van de belangrijke functies  
(balie, toiletten, ontbijtruimte, kamers, lift, enz.) 

 
1.9.2 Inplanting balie  Logische plaats, zonder tegenlicht, enz.  

Aanwezigheid van een ringleiding 
 
1.9.3 Lift  Indien lift: met visueel signaal (knop en 

verdiepingsaanduiding  
 
1.10  Volledige toegankelijkheid van het hotel voor andersvaliden  

 
 Het hotel beschikt over het toegankelijkheidslabel A+ van Toerisme Vlaanderen 

(meer info) en is eveneens toegankelijk voor logerende toeristen met visuele en 
auditieve beperkingen 
 

 
 

http://www.toerismevlaanderen.be/toegankelijkheidslabel

