Parkeren:

Toegankelijkheidsfiche

Er is een aangepaste parkeerplaats in de omgeving

Visitors Center Duvel Depot

aanwezig, deze is te smal (250 cm).

Breendonk-Dorp 66
2870 Puurs

Sanitair:
Het aangepast toilet is het damestoilet op de eerste
verdieping. Het is moeilijk bruikbaar omdat er geen
Toegangspad:

steunbeugels aanwezig zijn, de toiletpot is slechts 45

Het toegangspad is toegankelijk.

cm hoog.

Toegang tot de gebouwen:
Het bezoekerscentrum is toegankelijk, aan de deur
naar de shop (79 cm breed) ligt wel een drempel van
5 cm.

www.duvel.com

Externe circulatie:

info@duvel.be

Het bedrijfsbezoek op de site is toegankelijk met hulp.

03 860 94 00

Er zijn hellingen (6,5% en maximaal 6,21 m lang) en
een lift aanwezig op de route. Het gebouw van de
bottelarij is enkel toegankelijk via een trap, het proces

Toegankelijkheidsscreening uitgevoerd door:
Departement Welzijn, Economie en
Plattelandsbeleid
Dienst Welzijn en Gezondheid
Centrum voor toegankelijkheid
Boomgaardstraat 22 | B101
2600 Antwerpen
03 240 61 61 | www.provant.be
ctpa@welzijn.provant.be

Interne circulatie:

is wel te bezichtigen via een tekening aan de gevel.

Op het gelijkvloers zijn er geen knelpunten aanwezig.

Op één plaats is een drempel van 7 cm aanwezig.

Het aangepast sanitair bevindt zich op de eerste ver-

Laatste update: 24/06/2014

dieping; de gangen hier zijn te smal (118 cm). Voor

Deze screening omvat een eenvoudige beschrijving van de toegankelijkheid, waarin geen

de deur van de lift en deze naar het aangepast toilet

comfort- of afwerkingselementen zijn opgenomen.

is een draaicirkel van slechts 139 cm aanwezig.

gelegd (zie keerzijde).

De lift is te klein (103 cm breed en 118 cm diep) om
een begeleider mee te nemen.

In de opgenomen items wordt enkel vermeld wat afwijkt van de standaarden die zijn vastDe Provincie Antwerpen heeft geen enkele binding met het beheer en de uitbating van deze locatie. Mocht u wijzigingen ten aanzien van deze toegankelijkheidsfiche opmerken, aarzel
dan niet deze door te geven via e-mail: ctpa@welzijn.provant.be.

Tenzij anders vermeld voldoen de vermelde items aan volgende voorwaarden:
Parkeren:
Parkeerplaatsen voorbehouden voor personen met een handicap zijn 3,50 m breed bij
dwars- of gestoken parkeren. Parkeerplaatsen langs de rijbaan hebben een lengte van 6,50
m.
De ondergrond van de parkeerplaatsen is vlak en voldoende verhard.
De parkeerplaatsen zijn individueel afgebakend en voorzien van de nodige signalisatie.
Toegangspad:
Als toegangspad wordt in aanmerking genomen: het pad dat de parkeerplaatsen verbindt
met het gebouw of domein, en / of het pad dat de dichtstbijzijnde openbaar-vervoerhalte
verbindt met het gebouw of domein, wanneer deze halte zich op niet meer dan 200 m van
dit gebouw of domein bevindt.
De ondergrond van het toegangspad is vlak en voldoende verhard.
Het toegangspad heeft een breedte van tenminste 1,50 m, waarop plaatselijk versmallingen
mogelijk zijn.

Deze versmallingen mogen de doorgang echter nooit smaller maken dan 0,90

m.
Hellingen zijn nooit steiler dan:


10% voor een niveauverschil tot 0,10 m



8.3 % voor een niveauverschil van 0,10 m tot 0,25 m



6.25 % voor een niveauverschil van 0,25 m tot 0,50 m



5% voor niveauverschillen vanaf 0,50 m

Er komen op het toegangspad geen drempels voor van meer dan 0,02 m.
Het toegangspad is voorzien van natuurlijke gidslijnen of artificiële geleidelijnen.
Toegang tot het gebouw:
De toegangsdeur heeft een vrije doorgang van tenminste 0,85 m. Voor en na de deur is
een vlakke zone voorzien waarbinnen een draaicirkel van tenminste 1,50 m beschreven kan
worden.
De toegangsdeur mag een drempel hebben van maximaal 0,02 m.
Interne circulatie:
Gangen, sassen en overlopen hebben een breedte van tenminste 1,50 m, waarop plaatselijk
versmallingen mogelijk zijn. Deze versmallingen mogen de doorgang echter nooit smaller
maken dan 0,90 m.
Deuren en doorgangen hebben een vrije doorgang van tenminste 0,85 m. Voor en na de
deuren zijn vlakke zones voorzien waarbinnen een draaicirkel van tenminste 1,50 m beschreven kan worden.
Er zijn intern geen drempels. Hellingen voldoen aan dezelfde voorwaarden als de hellingen
onder “toegangspad”.
Liften hebben een netto-vloeroppervlak van tenminste 1,10 m x 1,40 m. De deur van de lift
heeft een vrije doorgangsbreedte van tenminste 0,85 m. Een vlakke circulatiezone waarbinnen een draaicirkel van 1,50 m kan beschreven worden is aanwezig voor de liftdeur.
Sanitair:
Naast de toiletpot is een vrije ruimte van tenminste 0,90 m aanwezig, voor de toiletpot is
minstens 1,20 m vrije ruimte aanwezig. De bovenzijde van het toilet bevindt zich op ongeveer 0.50 m boven het vloerniveau. De toiletpot komt 70 cm verder dan de achterwand. Er
zijn 2 beugels aanwezig, 1 opklapbare aan de open zijde.
De deur van het sanitair voldoet aan dezelfde voorwaarden als de deuren onder “interne
circulatie”.
Wanneer het toilet voldoet aan de meest recente voorschriften (binnenruimte tenminste 1,65
m x 2,20 m), correct geplaatste toestellen en configuratie, wordt dit extra vermeld.

Toegankelijkheidsfiche

Brasserie 3ri4en

Parkeren :

Tenzij anders vermeld voldoen de vermelde items aan volgende voorwaarden:

Er is een grote parking aanwezig, een voorbehouden

Parkeerplaatsen voorbehouden voor personen met een handicap zijn 3,50 m breed bij

Parkeren:

blauwe parkeerplaats is er niet voorzien.

dwars- of gestoken parkeren. Parkeerplaatsen langs de rijbaan hebben een lengte van 6,50
m.
De ondergrond van de parkeerplaatsen is vlak en voldoende verhard.

Visserstraat 91
Rumst

De parkeerplaatsen zijn individueel afgebakend en voorzien van de nodige signalisatie.

Toegangspad :
De toegangspaden aan beide ingangen zijn voorzien in

Toegangspad:
Als toegangspad wordt in aanmerking genomen: het pad dat de parkeerplaatsen verbindt
met het gebouw of domein, en / of het pad dat de dichtstbijzijnde openbaar-vervoerhalte

klinkers en zonder drempels.

verbindt met het gebouw of domein, wanneer deze halte zich op niet meer dan 200 m van
dit gebouw of domein bevindt.
De ondergrond van het toegangspad is vlak en voldoende verhard.

Toegang tot de gebouwen :

Het toegangspad heeft een breedte van tenminste 1,50 m, waarop plaatselijk versmallingen

De toegangen tot het gebouw verlopen drempelloos.

mogelijk zijn.

Deze versmallingen mogen de doorgang echter nooit smaller maken dan 0,90

m.
Hellingen zijn nooit steiler dan:
10% voor een niveauverschil tot 0,10 m

Interne circulatie:

8.3 % voor een niveauverschil van 0,10 m tot 0,25 m
6.25 % voor een niveauverschil van 0,25 m tot 0,50 m

Tussen de 2 niveaus (zaal – sanitair) is er een goede
lift voorzien. Andere niveauverschillen zijn er niet.

5% voor niveauverschillen vanaf 0,50 m
Er komen op het toegangspad geen drempels voor van meer dan 0,02 m.
Het toegangspad is voorzien van natuurlijke gidslijnen of artificiële geleidelijnen.

Sanitair :

Toegang tot het gebouw:

Er is een goed aangepast sanitair voorzien.

een vlakke zone voorzien waarbinnen een draaicirkel van tenminste 1,50 m beschreven kan

De toegangsdeur heeft een vrije doorgang van tenminste 0,85 m. Voor en na de deur is
worden.

www.drierivieren.be/nl/home

De toegangsdeur mag een drempel hebben van maximaal 0,02 m.

info@3rivieren.be
Interne circulatie:

Tel: 03 888 79 43

Gangen, sassen en overlopen hebben een breedte van tenminste 1,50 m, waarop plaatselijk
versmallingen mogelijk zijn. Deze versmallingen mogen de doorgang echter nooit smaller
maken dan 0,90 m.
Deuren en doorgangen hebben een vrije doorgang van tenminste 0,85 m. Voor en na de
deuren zijn vlakke zones voorzien waarbinnen een draaicirkel van tenminste 1,50 m beschreven kan worden.
Er zijn intern geen drempels. Hellingen voldoen aan dezelfde voorwaarden als de hellingen
onder “toegangspad”.
Liften hebben een netto-vloeroppervlak van tenminste 1,10 m x 1,40 m. De deur van de lift
heeft een vrije doorgangsbreedte van tenminste 0,85 m. Een vlakke circulatiezone waarbinLaatste update: 10/08/2011

Deze screening omvat een eenvoudige beschrijving van de toegankelijkheid, waarin geen
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comfort- of afwerkingselementen zijn opgenomen.
In de opgenomen items wordt enkel vermeld wat afwijkt van de standaarden die zijn vastgelegd (zie keerzijde).
De Provincie Antwerpen heeft geen enkele binding met het beheer en de uitbating van deze locatie. Mocht u wijzigingen ten aanzien van deze toegankelijkheidsfiche opmerken, aarzel
dan niet deze door te geven via e-mail: ctpa@welzijn.provant.be.

nen een draaicirkel van 1,50 m kan beschreven worden is aanwezig voor de liftdeur.
Sanitair:
Naast de toiletpot is een vrije ruimte van tenminste 0,90 m aanwezig, voor de toiletpot is
minstens 1,20 m vrije ruimte aanwezig. De bovenzijde van het toilet bevindt zich op ongeveer 0.50 m boven het vloerniveau. De toiletpot komt 70 cm verder dan de achterwand. Er
zijn 2 beugels aanwezig, 1 opklapbare aan de open zijde.
De deur van het sanitair voldoet aan dezelfde voorwaarden als de deuren onder “interne
circulatie”.
Wanneer het toilet voldoet aan de meest recente voorschriften (binnenruimte tenminste 1,65
m x 2,20 m), correct geplaatste toestellen en configuratie, wordt dit extra vermeld.

Toegankelijkheidsfiche

Dorpshuis De Leeuw
Emile Verhaerenstraat 71
2890

Sint-Amands

Parkeren :

Tenzij anders vermeld voldoen de vermelde items aan volgende voorwaarden:

Er is geen eigen parking aan het gebouw, de bezoe-

Parkeerplaatsen voorbehouden voor personen met een handicap zijn 3,50 m breed bij

Parkeren:

kers kunnen parkeren in de straten in de omgeving.

dwars- of gestoken parkeren. Parkeerplaatsen langs de rijbaan hebben een lengte van 6,50
m.
De ondergrond van de parkeerplaatsen is vlak en voldoende verhard.
De parkeerplaatsen zijn individueel afgebakend en voorzien van de nodige signalisatie.

Toegangspad :
De toegangspaden zijn verhard en liggen vlak.

Toegangspad:
Als toegangspad wordt in aanmerking genomen: het pad dat de parkeerplaatsen verbindt
met het gebouw of domein, en / of het pad dat de dichtstbijzijnde openbaar-vervoerhalte
verbindt met het gebouw of domein, wanneer deze halte zich op niet meer dan 200 m van

Toegang tot de gebouwen :

dit gebouw of domein bevindt.

Aan de toegang tot het café zijn er geen drempels

De ondergrond van het toegangspad is vlak en voldoende verhard.
Het toegangspad heeft een breedte van tenminste 1,50 m, waarop plaatselijk versmallingen
mogelijk zijn.

aanwezig.

Deze versmallingen mogen de doorgang echter nooit smaller maken dan 0,90

m.
Hellingen zijn nooit steiler dan:
10% voor een niveauverschil tot 0,10 m

Interne circulatie:

8.3 % voor een niveauverschil van 0,10 m tot 0,25 m
6.25 % voor een niveauverschil van 0,25 m tot 0,50 m

Binnenin zijn er ook geen niveauverschillen aanwezig.

5% voor niveauverschillen vanaf 0,50 m
Er komen op het toegangspad geen drempels voor van meer dan 0,02 m.
Het toegangspad is voorzien van natuurlijke gidslijnen of artificiële geleidelijnen.

Sanitair :
Er is sanitair en een bruikbaar aangepast sanitair

Toegang tot het gebouw:

voorzien.

een vlakke zone voorzien waarbinnen een draaicirkel van tenminste 1,50 m beschreven kan

De toegangsdeur heeft een vrije doorgang van tenminste 0,85 m. Voor en na de deur is
worden.
De toegangsdeur mag een drempel hebben van maximaal 0,02 m.

http://www.sint-amands.be/cultuur-en-socio-cultuur-

Tentoonstellingsruimte:

Interne circulatie:

mainmenu-100/dorpshuizen-mainmenu-103.html

In het ernaast gelegen gebouw is het Emiel Verhaert

Tel : 052 39 98 71

museum te vinden. Het ligt op het verdiep boven de
bibliotheek en is te bereiken met de lift en de trap.

Gangen, sassen en overlopen hebben een breedte van tenminste 1,50 m, waarop plaatselijk
versmallingen mogelijk zijn. Deze versmallingen mogen de doorgang echter nooit smaller
maken dan 0,90 m.
Deuren en doorgangen hebben een vrije doorgang van tenminste 0,85 m. Voor en na de
deuren zijn vlakke zones voorzien waarbinnen een draaicirkel van tenminste 1,50 m beschreven kan worden.
Er zijn intern geen drempels. Hellingen voldoen aan dezelfde voorwaarden als de hellingen
onder “toegangspad”.

Laatste update : 11/08/2011

Liften hebben een netto-vloeroppervlak van tenminste 1,10 m x 1,40 m. De deur van de lift
heeft een vrije doorgangsbreedte van tenminste 0,85 m. Een vlakke circulatiezone waarbinnen een draaicirkel van 1,50 m kan beschreven worden is aanwezig voor de liftdeur.
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Deze screening omvat een eenvoudige beschrijving van de toegankelijkheid, waarin geen

Sanitair:

comfort- of afwerkingselementen zijn opgenomen.

Naast de toiletpot is een vrije ruimte van tenminste 0,90 m aanwezig, voor de toiletpot is

In de opgenomen items wordt enkel vermeld wat afwijkt van de standaarden die zijn vast-

minstens 1,20 m vrije ruimte aanwezig. De bovenzijde van het toilet bevindt zich op onge-

gelegd (zie keerzijde).

veer 0.50 m boven het vloerniveau. De toiletpot komt 70 cm verder dan de achterwand. Er

De Provincie Antwerpen heeft geen enkele binding met het beheer en de uitbating van de-

zijn 2 beugels aanwezig, 1 opklapbare aan de open zijde.

ze locatie. Mocht u wijzigingen ten aanzien van deze toegankelijkheidsfiche opmerken, aarzel

De deur van het sanitair voldoet aan dezelfde voorwaarden als de deuren onder “interne

dan niet deze door te geven via e-mail: ctpa@welzijn.provant.be.

circulatie”.
Wanneer het toilet voldoet aan de meest recente voorschriften (binnenruimte tenminste 1,65
m x 2,20 m), correct geplaatste toestellen en configuratie, wordt dit extra vermeld.

Laatste update: 19/08/2011

Toegankelijkheidsfiche

Parkeren :

De Zilverreiger
Scheldestraat 18

Men kan parkeren in de straat aan het gebouw. Voor

Deze screening omvat een eenvoudige beschrijving van de toegankelijkheid, waarin geen
comfort- of afwerkingselementen zijn opgenomen.

de deur is er een voorbehouden parkeerplaats voor-

In de opgenomen items wordt enkel vermeld wat afwijkt van de standaarden die zijn vast-

zien.

De Provincie Antwerpen heeft geen enkele binding met het beheer en de uitbating van de-

Bornem (Weert)

gelegd (zie keerzijde).
ze locatie. Mocht u wijzigingen ten aanzien van deze toegankelijkheidsfiche opmerken, aarzel
dan niet deze door te geven via e-mail: ctpa@welzijn.provant.be.

Toegangspad :
Het toegangspad naar de verschillende ingangen zijn
voorzien in betondals en liggen vlak.

Tenzij anders vermeld voldoen de vermelde items aan volgende voorwaarden:
Parkeren:
Parkeerplaatsen voorbehouden voor personen met een handicap zijn 3,50 m breed bij
dwars- of gestoken parkeren. Parkeerplaatsen langs de rijbaan hebben een lengte van 6,50

Toegang tot de gebouwen :
De tentoonstellingsruimte is een open bebouw zonder
drempels. Aan de deuren van het café is er een
drempel van 3 cm. Het heemkundemuseum is te be-

m.
De ondergrond van de parkeerplaatsen is vlak en voldoende verhard.
De parkeerplaatsen zijn individueel afgebakend en voorzien van de nodige signalisatie.
Toegangspad:
Als toegangspad wordt in aanmerking genomen: het pad dat de parkeerplaatsen verbindt
met het gebouw of domein, en / of het pad dat de dichtstbijzijnde openbaar-vervoerhalte

treden zonder drempels. Hier is enkel het gelijkvloers

verbindt met het gebouw of domein, wanneer deze halte zich op niet meer dan 200 m van

bezoekbaar voor mensen met een fysieke beperking.

De ondergrond van het toegangspad is vlak en voldoende verhard.

Het verdiep is enkel te bereiken met een trap.

mogelijk zijn.

dit gebouw of domein bevindt.
Het toegangspad heeft een breedte van tenminste 1,50 m, waarop plaatselijk versmallingen
Deze versmallingen mogen de doorgang echter nooit smaller maken dan 0,90

m.
Hellingen zijn nooit steiler dan:

Sanitair :

10% voor een niveauverschil tot 0,10 m

www.zilverreiger.be/

Aan het café is er sanitair voorzien. Er is ook een

6.25 % voor een niveauverschil van 0,25 m tot 0,50 m

info@zilverreiger.be

goed bruikbaar aangepast sanitair aanwezig.

8.3 % voor een niveauverschil van 0,10 m tot 0,25 m
5% voor niveauverschillen vanaf 0,50 m
Er komen op het toegangspad geen drempels voor van meer dan 0,02 m.
Het toegangspad is voorzien van natuurlijke gidslijnen of artificiële geleidelijnen.

Tel: 03 889 06 03
Algemeen:

Toegang tot het gebouw:

Men kan hier fietsen huren.

De toegangsdeur heeft een vrije doorgang van tenminste 0,85 m. Voor en na de deur is

Voor mensen met een beperking kunnen gratis gebruik

worden.

maken van een tandem.

een vlakke zone voorzien waarbinnen een draaicirkel van tenminste 1,50 m beschreven kan
De toegangsdeur mag een drempel hebben van maximaal 0,02 m.
Interne circulatie:
Gangen, sassen en overlopen hebben een breedte van tenminste 1,50 m, waarop plaatselijk
versmallingen mogelijk zijn. Deze versmallingen mogen de doorgang echter nooit smaller
maken dan 0,90 m.

Toegankelijkheidsscreening uitgevoerd door:
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Deuren en doorgangen hebben een vrije doorgang van tenminste 0,85 m. Voor en na de
deuren zijn vlakke zones voorzien waarbinnen een draaicirkel van tenminste 1,50 m beschreven kan worden.
Er zijn intern geen drempels. Hellingen voldoen aan dezelfde voorwaarden als de hellingen
onder “toegangspad”.

Liften hebben een netto-vloeroppervlak van tenminste 1,10 m x 1,40 m. De deur van de lift
heeft een vrije doorgangsbreedte van tenminste 0,85 m. Een vlakke circulatiezone waarbinnen een draaicirkel van 1,50 m kan beschreven worden is aanwezig voor de liftdeur.
Sanitair:
Naast de toiletpot is een vrije ruimte van tenminste 0,90 m aanwezig, voor de toiletpot is
minstens 1,20 m vrije ruimte aanwezig. De bovenzijde van het toilet bevindt zich op ongeveer 0.50 m boven het vloerniveau. De toiletpot komt 70 cm verder dan de achterwand. Er
zijn 2 beugels aanwezig, 1 opklapbare aan de open zijde.
De deur van het sanitair voldoet aan dezelfde voorwaarden als de deuren onder “interne
circulatie”.
Wanneer het toilet voldoet aan de meest recente voorschriften (binnenruimte tenminste 1,65
m x 2,20 m), correct geplaatste toestellen en configuratie, wordt dit extra vermeld.

Toegankelijkheidsfiche

Kasteel d’Ursel
Wolfgang d’Urselstraat 9
Bornem (Hingene)

Parkeren:

Tenzij anders vermeld voldoen de vermelde items aan volgende voorwaarden:

Er is geen parking voorzien in het domein. Man ken

Parkeerplaatsen voorbehouden voor personen met een handicap zijn 3,50 m breed bij

Parkeren:

wel in de dreven er naartoe vrij parkeren. Voorbehou-

dwars- of gestoken parkeren. Parkeerplaatsen langs de rijbaan hebben een lengte van 6,50
m.
De ondergrond van de parkeerplaatsen is vlak en voldoende verhard.

den parkeerplaatsen zijn er niet.

De parkeerplaatsen zijn individueel afgebakend en voorzien van de nodige signalisatie.
Toegangspad:

Toegangspad:

Als toegangspad wordt in aanmerking genomen: het pad dat de parkeerplaatsen verbindt

De toegangspaden zijn voornamelijk voorzien in dolo-

met het gebouw of domein, en / of het pad dat de dichtstbijzijnde openbaar-vervoerhalte

miet en zijn voldoende breed.

dit gebouw of domein bevindt.

verbindt met het gebouw of domein, wanneer deze halte zich op niet meer dan 200 m van
De ondergrond van het toegangspad is vlak en voldoende verhard.
Het toegangspad heeft een breedte van tenminste 1,50 m, waarop plaatselijk versmallingen

Toegang tot de gebouwen:

mogelijk zijn.

Deze versmallingen mogen de doorgang echter nooit smaller maken dan 0,90

Er is geen drempel aan de ingang van het kasteel, de

Hellingen zijn nooit steiler dan:

m.
10% voor een niveauverschil tot 0,10 m

dubbele deuren zijn voldoende breed.

8.3 % voor een niveauverschil van 0,10 m tot 0,25 m
6.25 % voor een niveauverschil van 0,25 m tot 0,50 m
5% voor niveauverschillen vanaf 0,50 m

Interne circulatie:

Er komen op het toegangspad geen drempels voor van meer dan 0,02 m.

Alle lokalen en verdiepingen zijn vlot bereikbaar met
www.kasteeldursel.be/

Toegang tot het gebouw:

de trappen en de lift.

De toegangsdeur heeft een vrije doorgang van tenminste 0,85 m. Voor en na de deur is
een vlakke zone voorzien waarbinnen een draaicirkel van tenminste 1,50 m beschreven kan

info@kasteeldursel.provant.be
Tel: 03 820 60 11

Het toegangspad is voorzien van natuurlijke gidslijnen of artificiële geleidelijnen.

worden.

Sanitair:

De toegangsdeur mag een drempel hebben van maximaal 0,02 m.

Er is in de kelder een goed aangepast sanitair voorzien.

Interne circulatie:
Gangen, sassen en overlopen hebben een breedte van tenminste 1,50 m, waarop plaatselijk
versmallingen mogelijk zijn. Deze versmallingen mogen de doorgang echter nooit smaller
maken dan 0,90 m.
Deuren en doorgangen hebben een vrije doorgang van tenminste 0,85 m. Voor en na de
deuren zijn vlakke zones voorzien waarbinnen een draaicirkel van tenminste 1,50 m beschreven kan worden.
Er zijn intern geen drempels. Hellingen voldoen aan dezelfde voorwaarden als de hellingen
onder “toegangspad”.
Liften hebben een netto-vloeroppervlak van tenminste 1,10 m x 1,40 m. De deur van de lift

Laatste update: 18/06/2014
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heeft een vrije doorgangsbreedte van tenminste 0,85 m. Een vlakke circulatiezone waarbinnen een draaicirkel van 1,50 m kan beschreven worden is aanwezig voor de liftdeur.

Deze screening omvat een eenvoudige beschrijving van de toegankelijkheid, waarin geen

Sanitair:

comfort- of afwerkingselementen zijn opgenomen.

Naast de toiletpot is een vrije ruimte van tenminste 0,90 m aanwezig, voor de toiletpot is

In de opgenomen items wordt enkel vermeld wat afwijkt van de standaarden die zijn vast-

minstens 1,20 m vrije ruimte aanwezig. De bovenzijde van het toilet bevindt zich op onge-

gelegd (zie keerzijde).

veer 0.50 m boven het vloerniveau. De toiletpot komt 70 cm verder dan de achterwand. Er

De Provincie Antwerpen heeft geen enkele binding met het beheer en de uitbating van de-

zijn 2 beugels aanwezig, 1 opklapbare aan de open zijde.

ze locatie. Mocht u wijzigingen ten aanzien van deze toegankelijkheidsfiche opmerken, aarzel

De deur van het sanitair voldoet aan dezelfde voorwaarden als de deuren onder “interne

dan niet deze door te geven via e-mail: ctpa@welzijn.provant.be.

circulatie”.
Wanneer het toilet voldoet aan de meest recente voorschriften (binnenruimte tenminste 1,65
m x 2,20 m), correct geplaatste toestellen en configuratie, wordt dit extra vermeld.

