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Toegankelijkheidsinfo

De Iep is gelegen op een tweetal kilometer van het centrum van de stad 
Ieper. Je verblijft op een rustig domein omringd door een groene zone. Op 
wandelafstand van de Menenpoort vormt De Iep een unieke uitvalsbasis 
naar de verschillende historische plaatsen in de Westhoek. Je verblijft er 
in vol- of half pension en beschikt er over een eetzaal met zicht op de 
speelweide, een ontspanningslokaal met bar en een multimedialeslokaal.

Toegangspad, ingang en onthaal
Je hebt waarschijnlijk hulp nodig 
voor de lange steile helling naar 
de ingang. Binnen is er voldoende 
circulatieruimte.
Looproutes en niveauverschillen
De belangrijkste ruimtes zijn op 
de benedenverdieping gelegen of 
bereikbaar met een grote lift. De 
liftknoppen zijn aan de buitenzijde 
moeilijk zelfstandig bereikbaar. 
De draairuimte voor de lift is nipt 
op de benedenverdieping. De 
doorgangen zijn breed.
Eetzaal / multifunctionele ruimte
Goede circulatieruimte. Er zijn 
onderrijdbare tafels aanwezig.
Gemeenschappelijk toilet
De draairuimte voor de deur en in 
het toilet is nipt, maar bruikbaar. 
De deur is 83 cm breed. De 
opstelruimte naast de klink aan 
de binnenkant is beperkt. Aan 
de toiletpot heb je voldoende 
opstelruimte. Beugels zijn voorzien.

Slaapkamer en sanitair 
blok / badkamer 
Verschillende ruimere slaapkamers 
(op de 1ste verdieping bijvoorbeeld 
kamer 21, er zijn 10 toegankelijke 
bedden) met voldoende 
circulatieruimte. In de rechtse 
badkamer op de gang (beperkte 
opstelruimte naast de klink aan de 
binnenzijde) vind je een inrijdbare 
douche met eerder klein douchezitje 
en beugels. Naast en schuin voor de 
douchezit heb je veel ruimte, voor de 
douchezit is er 100 cm. Er is ook een 
plastic stoel met vaste leuningen. Het 
toilet heeft beugels en de wastafel is 
onderrijdbaar.
Extra
In De Iep worden alle maaltijden 
in huis bereid. De koks hebben 
een jarenlange ervaring en een 
goede productkennis. De keuken 
kan dan ook gemakkelijk inspelen 
op aangepaste maaltijden voor 
personen met een voedselallergie. 
Het is uiteraard aan te raden om 
deze allergieën vóór aanvang van het 
verblijf door te geven aan de keuken.
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