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Toegankelijkheidsinfo

In het hart van de groene Kempen speelt Sporta Spot Kempen al haar troeven 
uit. Maak verspreid over 13 ha kennis met de unieke mix van uitgebreide 
verblijfsaccommodatie en optimale sportaccommodatie. De ruime waaier aan 
ontspanningsmogelijkheden en activiteiten maken van Sporta Spot Kempen 
een dorp waar sporters, scholen, bedrijven, verenigingen en gezinnen zich 
thuis voelen. Sportarena en Sporthotel zijn de toegankelijke verblijven. De 
Sportarena biedt plaats aan 65 personen, het Sporthotel heeft 104 bedden. Je 
kan ook sportieve handbikes huren in het verblijf.

Toegangspad, ingang en onthaal
Aan het onthaal in het hoofdgebouw 
en in de verblijfcentra Sportarena en 
Sporthotel is de ingang goed toegankelijk 
en is er voldoende circulatieruimte. De 
deuren zijn wat zwaar, dus misschien heb 
je bij het openen hulp nodig.
Looproutes en niveauverschillen
De belangrijkste ruimtes liggen op de 
benedenverdieping. De licht beperkte 
circulatieruimte hier en daar vormt geen 
probleem voor een vlot gebruik van de 
Sportarena en het Sporthotel.
Eetzaal / multifunctionele ruimte
Misschien heb je bij het openen van de 
dubbele deuren in de Sportarena en het 
Sporthotel wat hulp nodig. De wat nipte 
circulatieruimte hier en daar vormt geen 
probleem voor een vlot gebruik van de ref-
ters van beide gebouwen. Er zijn onderrijd-
bare tafels aanwezig (hoogte 68 cm).
Gemeenschappelijk toilet
In het gemeenschappelijk aangepast toilet 
van het hoofdgebouw is de deur slechts 76 
cm breed en is er onvoldoende opstel-
ruimte naast het toilet (65 cm). Voor het 
toilet is er 95 cm opstelruimte. Eenzelfde 

situatie vind je in de Sportarena, maar 
daar is er nog een toilet in de spelersgang 
dat wel voldoende opstelruimte en beugels 
heeft. In het Sporthotel is er geen gemeen-
schappelijk aangepast toilet, maar vormt 
het toilet in de aangepaste badkamers een 
goed alternatief.
Slaapkamer en sanitair blok / badkamer 
Sportarena: 13 toegankelijke kamers (samen 
minstens 26 toegankelijke bedden) met 
badkamer. Er is een inrijdbare douche met 
doucherolstoel. Het toilet heeft beugels 
en voldoende opstelruimte, de wastafel is 
onderrijdbaar. Er is voldoende circulatie-
ruimte. Sporthotel: 8 toegankelijke kamers 
(samen min. 16 toegankelijke bedden) met 
badkamer. Er is een inrijdbare douche met 
doucherolstoel. Er hangt ook een zitje, maar 
met onvoldoende opstelruimte naast het 
zitje. Het toilet heeft beugels en voldoende 
opstelruimte, de wastafel is onderrijdbaar. 
Er is voldoende circulatieruimte.
Extra 
De keuken houdt graag rekening met je 
voedselallergieën en -voorkeuren.
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