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Toegankelijkheidsinfo

In een voormalige kleuterschool huist jeugdverblijf Het Mezennestje, 
midden in de Limburgse mijnstreek. De grote binnenkoer, het grasveld 
en het nabije bos geven je de nodige speelruimte. Naast de refter zijn er 
nog 4 ruime slaapzalen.

Toegangspad, ingang en onthaal
Goed toegankelijk, ingang via 
een dubbele deur van 77 cm 
per deurdeel. Er is voldoende 
circulatieruimte.
Looproutes en niveauverschillen
Alle ruimtes liggen op de 
benedenverdieping. Je bereikt de 
slaapzalen in het hoofdgebouw via 
dubbele deuren van 73 cm breed 
per deurdeel. 
Eetzaal / multifunctionele ruimte
Er is voldoende circulatieruimte 
en er is een onderrijdbare tafel 
aanwezig.
Gemeenschappelijk toilet
Er is voldoende opstelruimte naast, 
voor en schuin voor het toilet. 1 
beugel is voorzien.

Slaapkamer en sanitair 
blok / badkamer
30 toegankelijke bedden mogelijk 
in de verschillende slaapzalen, de 
bedden zijn verplaatsbaar (foto 2). 
Wat nipte opstel- en circulatieruimtes 
aan de deuren (ook voor de 
badkamerdeur) en in de slaapzaal, 
maar voldoende voor gebruik. De 
bedden zijn tussen 55 en 58 cm 
hoog. Er is een inrijdbare douche 
met verplaatsbare douche(rol)stoel 
met kleine wielen en wegneembare 
armleuningen (foto 3). Er is voldoende 
ruimte om een transfer te maken. Er 
is ook een doucherolstoel met kleine 
wielen en opklapbare armleuningen 
aanwezig om deze problemen te 
verhelpen. Het toilet werd besproken 
bij Gemeenschappelijk toilet. De 
wastafel is onderrijdbaar.
Extra
Er worden antiallergische stoffen 
gebruikt.

Het Mezennestje 
Beringen
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De toegankelijkheidsinfo over de verblijven is gebaseerd op de meetresultaten van de Toegankelijk Vlaanderen databank.  
Je vindt deze op www.toevla.be. Hier enkele vaak voorkomende aftoetsingsmaten en begrippen:

• 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 cm diameter

• Lift: minstens 110 cm breed,  
140 cm diep

• Inrijdbare douche: drempel 
maximum 2 cm, douche zitje met 
steunbeugel of douche(rol)stoel 
met armleuningen

• 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.

Wanneer op essentiële onderdelen 
van een gebouw hiervan wordt 
afgeweken, vermelden we dit in  
de tekst.
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toegankelijkheidslabel

60
totaal aantal bedden  
of slaapplaatsen

betaalkaarten aanvaard

lift aanwezig

honden welkom

maaltijden mogelijk

bar of cafetaria

privé-parking

mensen met een 
voedselallergie *

zwemgelegenheid

mensen met andere 
allergieën en astma *

sauna

doven en / of 
slechthorenden *

jacuzzi

blinden en / of 
slechtzienden *

fitness

mensen met een 
verstandelijke beperking *

internetverbinding

(*) met deze iconen geven we enkel aan dat er bepaalde voorzieningen zijn voor deze doelgroepen. Meer uitleg 
vind je in de rubriek Extra van die pagina. Dat wil niet noodzakelijk zeggen dat het verblijf in zijn geheel geschikt 
is voor jou. Leg gerust je specifieke noden en vragen voor aan het verblijf van je keuze.

Voorzieningen voor:

 telefoon

 fax

 e-mail

 website

sociaal tarief Iedereen 
Verdient Vakantie
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