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Toegangspad, ingang en onthaal
Vlot toegankelijk. Er is voldoende 
circulatieruimte. De balie is 
onderrijdbaar. 
Looproutes en niveauverschillen
Alle ruimtes liggen op de 
benedenverdieping of zijn 
bereikbaar met de ruime lift. De 
doorgangen zijn voldoende breed. 
Eetzaal / multifunctionele ruimte
Er is voldoende circulatieruimte 
in alle ruimtes. De tafels zijn 
onderrijdbaar. De zelfkookkeuken 
heeft een volledig onderrijdbaar 
gedeelte.
Gemeenschappelijk toilet
De aangepaste toiletten op de 
benedenverdieping en de eerste 
verdieping hebben voldoende 
opstelruimte en beugels.
Slaapkamer en badkamer
Er zijn 11 toegankelijke kamers met eigen 
badkamer, met in totaal 22 toegankelijke 

bedden (foto 2). De badkamers hebben 
een inrijdbare douche met zitje en 
voldoende opstelruimte naast, voor 
en schuin voor het zitje. Beugels zijn 
voorzien (foto 3). Ook het toilet heeft 
voldoende opstelruimte en beugels. De 
wastafel is onderrijdbaar.
Extra
Er zijn voorzieningen voor mensen 
met astma en allergieën: men 
gebruikt antiallergische stoffen en er 
zijn verder geen tapijten of stoffen 
bekledingen. Op vraag kan er een 
aangepast menu samengesteld 
worden voor gasten met 
voedselallergieën of -intoleranties. 
Er werden visuele contrasten en 
geleidelijnen naar de balie voorzien. 
Aan de balie en trap zijn er ook 
tactiele markeringen. De liftknoppen 
hebben brailleaanduidingen en de 
lift heeft een auditief signaal.

Hasselt is dé stad bij uitstek om al slenterend te ontdekken. Gezellige 
autoluwe winkelstraten, trendy shops, kleurrijke terrasjes, gastronomische 
restaurants, ... maar ook boeiende musea, bruisende cultuur en ontspannend 
groen. Fiets- en wandelfanaten kunnen terecht in de wijdere omgeving. 
Het moderne hostel ligt in een opkomende hippe wijk, vlakbij het Hasseltse 
station en op wandelafstand van het centrum van Hasselt. Het heeft een 
capaciteit van 120 bedden en richt zich op jongeren, budgettoeristen, scholen 
en jeugdgroepen. Vanaf 10 personen zijn maaltijden mogelijk na reservatie.
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