'100 jaar Groote Oorlog, toegankelijk voor iedereen'

Restaurants en cafés

Berg en Dal
8950 Heuvelland
Rodebergstraat 44 A
Westouter
24/06/2013

057 44 55 35
info@berg-en-dal.be
www.berg-en-dal.be
Fase van dit document:

DRAFT | EIGENAAR | BEZOEKER

Er zijn geen extra voorzieningen voor blinden/slechtzienden en doven/slechthorenden.
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Parkeergelegenheid
De accommodatie beschikt over een eigen parkeerterrein met 25 parkeerplaatsen. Er zijn
geen aangepaste parkeerplaatsen voorzien. De ondergrond van de parking bestaat uit kiezels.

Info

Toegangspad
De bezoeker moet via de parking in kiezels naar de toegang. Op het toegangspad wordt een
hoogteverschil overbrugd door een iets te steile helling.

-

Inkom
Ter hoogte van de inkomdeur is er een drempel van 13 cm. Er is voldoende circulatieruimte
aan de toegang.

-

De W-weging
Zelfstandig toegankelijk

Toegankelijk met hulp en extra inspanningen

Toegankelijk met hulp

Niet rolstoeltoegankelijk
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Zaal
Er is voldoende circulatieruimte in de zaal. De tafels zijn onderrijdbaar.

+

Sanitair
De route naar het sanitair is voldoende breed en verloopt drempelloos. Het aangepast toilet is
voldoende ruim. Enkel de steunbeugels ontbreken.

Breedte van het smalste punt op de route naar het toilet
Toiletdeur
Toiletruimte
Draaicirkel in de toiletruimte
Opstelruimte naast het toilet
Opstelruimte voor het toilet
Steunbeugels:
(Opklapbare) steunbeugel aan open zijde

86 cm
83 cm
200 x 190 cm
150 cm
120 cm
125 cm

De W-weging
Zelfstandig toegankelijk

Toegankelijk met hulp en extra inspanningen

Toegankelijk met hulp

Niet rolstoeltoegankelijk
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