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Snuffel vzw, een hostel met 120 bedden, is de ideale uitvalsbasis voor een 
vakantie in één van de charmantste steden van België. Centraal gelegen 
kun je, te voet of met een fiets, het historisch centrum verkennen. 
Het café en de concertzaal herbergen tal van activiteiten en dienen 
als ideale ontmoetingsplek voor reizigers en Bruggelingen. Snuffel vzw 
is daarenboven nog eens een sociaal-toeristisch project. Er wordt één 
parkeerplaats voorbehouden voor gasten met een beperking.

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. Het terras is 
drempelloos bereikbaar. De 
ondergrond is er deels verhard. De 
zelfkookkeuken heeft een volledig 
onderrijdbaar gedeelte..
Gemeenschappelijk toilet
De aangepaste toiletten bij de bar 
en op de verdiepingen hebben 
voldoende opstelruimte en beugels.
Slaapkamer en badkamer
Er zijn 13 toegankelijke kamers 
met in totaal 28 toegankelijke 

bedden (foto 2). 4 van die kamers 
hebben een eigen aangepaste 
badkamer. Bij de andere kamers 
kan je gebruik maken van een 
aangepaste badkamer op de gang. 
Alle aangepaste badkamers hebben 
een inrijdbare douche met zitje en 
beugels. Meestal is er voldoende 
opstelruimte naast, voor en schuin 
voor het zitje (foto 3). Enkel in de 
badkamer van kamers 207 en 213 
is de ruimte voor of naast het 
zitje licht beperkt. Het toilet heeft 
telkens voldoende opstelruimte 
en beugels. De wastafel is 
onderrijdbaar.
Extra
Er zijn voorzieningen voor 
mensen met astma en allergieën: 
er zijn geen tapijten of stoffen 
bekledingen. Er werden visuele 
contrasten voorzien. De liftknoppen 
hebben brailleaanduidingen en de 
lift heeft een auditief signaal.
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