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JH Groeninghe ligt op wandelafstand van het station en het stadscentrum 
van Kortrijk. De stad heeft veel historische gebouwen en het Begijnhof en het 
Belfort zijn zelfs uitgeroepen tot Unesco werelderfgoed. Daarnaast is deze 
stad de ideale uitvalsbasis om de Westhoek en Flanders Fields te verkennen. 
De jeugdherberg heeft een capaciteit van 123 bedden, verdeeld over kamers 
van 1 tot 6 personen, allemaal met eigen badkamer. Daarnaast vind je er ook 
een restaurant, bar en 2 polyvalente zalen. Het hostel richt zich op jonge 
rugzaktoeristen, grote gezinnen, schoolklassen en internationale studenten 
die op zoek zijn naar een betaalbare prijs én een comfortabele kamer.

Toegangspad, ingang en onthaal
Vlot toegankelijk. Er is voldoende 
circulatieruimte en er is een 
onderrijdbare balie.

Looproutes en niveauverschillen
De belangrijkste ruimtes liggen 
op de benedenverdieping of zijn 
bereikbaar met een goede lift. De 
doorgangen zijn voldoende breed. 

Eetzaal / multifunctionele ruimte
Je hebt voldoende circulatieruimte 
en de tafels zijn onderrijdbaar. In 
de zelfkookkeuken zijn de spoelbak, 
het werkblad en het kookvlak 
onderrijdbaar (de legplanken  
zijn wegneembaar).

Gemeenschappelijk toilet
Je hebt voldoende draai- en 
opstelruimte en er zijn beugels 
voorzien. 

Slaapkamer en sanitair  
blok / badkamer
Er zijn 4 toegankelijke slaapkamers 
met eigen badkamer (kamers 
107 tot 110). Samen hebben ze 10 
toegankelijke eenpersoonsbedden. 
Alle badkamers hebben een 
inrijdbare douche met douchezit, 
beugels en voldoende opstelruimte. 
Ook aan de toiletten is er telkens 
voldoende opstelruimte en zijn 
beugels voorzien. De wastafels zijn 
onderrijdbaar.

Extra
Er zijn voorzieningen voor mensen 
met astma en allergieën: er ligt 
nergens tapijt. De keuken houdt 
rekening met mensen met een 
voedselallergie. De liftknoppen zijn 
voorzien in braille en er zijn gesproken 
aanwijzingen. Er is een geleidelijn van 
de stoep naar de receptie.
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