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’t Haantje
Ruiselede

Brandstraat 105 
8755 Ruiselede (Doomkerke) 

+32 51 68 79 36 
+32 51 68 73 94 

info@thaantje.be
www.thaantje.be  

Toegangspad, ingang en onthaal

Vlot toegankelijk, goede circula-
tieruimte (foto 1).

Looproutes en niveauverschillen

De belangrijkste ruimtes zijn op 
de benedenverdieping gelegen. 
Overal brede doorgangen. 

Eetzaal / multifunctionele ruimte

Goede circulatieruimte. Er zijn 
onderrijdbare tafels aanwezig 
(foto 2).

Gemeenschappelijk toilet

Opstelruimte naast, voor en 
schuin voor het toilet. Er zijn beu-
gels voorzien. 

Slaapkamer en sanitair blok / 
badkamer

Goed toegankelijke, ruime slaap-
zaal en badkamer (45 toeganke-
lijke bedden). Inrijdbare douche 
met douchezitje en armleunin-
gen. Het toilet heeft beugels en 
de wastafel is onderrijdbaar. 
Er is overal comfortabele opstel-
ruimte (foto 3).

Toegankelijkheidsinfo

Algemeen

‘t Haantje is het kloppende hart van een kleine parochie midden de natuur. Het is een vernieuwd complex 
met een ruime feestzaal met podium, verschillende vergaderruimtes, een goed uitgeruste keuken, uitste-
kende sanitaire voorzieningen en drie ruime slaapzalen. Geschikt voor jong en oud. 
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Groen - Jeugdverblijven



toegankelijkheidsinfo

De uitgebreide meetresultaten van dit verblijf kan je nalezen op www.toevla.be. Op de keerzijde vind je alvast 
een korte beschrijving van de belangrijkste toegankelijkheidskenmerken. Hier enkele vaak voorkomende 
aftoetsingsmaten:

Deuren en doorgangen•	 : overal minstens 85 cm breed
Deuren•	 : 50 cm opstelruimte aan de zijde van de klink
Helling•	 : 5 tot maximum 10%, afhankelijk van de lengte van het hellend vlak
Circulatieruimte•	 : vrije draaicirkel van 150 x 150 cm
Lift•	 : minstens 110 cm breed, 140 cm diep
Inrijdbare douche•	 : drempel maximum 2 cm, douchezitje met steunbeugels of douche(rol)stoel met arm-
leuningen
Opstelruimte naast een•	  toilet of douchezit: 90 cm
Opstelruimte voor een toilet of douchezit•	 : 120 cm
Onderrijdbare wastafel:•	  vrije hoogte 70 cm, diepte 40 cm en breedte 90 cm
Onderrijdbare tafel•	 : idem, maar diepte minstens 60 cm
Bed:•	  de bovenkant bevindt zich op een hoogte van 46 cm tot 54 cm

legende van de iconen

telefoon kredietkaart aanvaard
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hotels, vakantiecentra 
totaal aantal kamers
jeugdverblijven
totaal aantal bedden

campings
totaal aantal plaatsen

All-in vakantieverblijf

Dit vakantieverblijf behaalde recent het Vlaams label voor toegankelijk toerisme, niveau A. 
Dit betekent dat het basistoegankelijk is voor personen met een handicap. Het verblijf is 
voor de meeste mensen met een beperkte mobiliteit bruikbaar. Assistentie kan voor som-
mige onderdelen wel nodig zijn. 

Het toegankelijkheidslabel werd uitgereikt na uitgebreide opmeting ter plaatse van vol-
gende onderdelen: het toegangspad vanaf de openbare weg, de ingang en het onthaal, 
het gemeenschappelijk toilet, het restaurant of de eetzaal, de slaap- en badkamer en de 
looproutes tussen alle onderdelen. 

Bij een groepsverblijf bekijken we ook de multifunctionele ruimte.

Meer info over het toegankelijkheidslabel: www.toegankelijkreizen.be

toerisme vlaanderen  |  www.toegankelijkreizen.be  |  2011


