
INRICHTING, INFORMATIE

q  Wanneer het hotel een of meerdere bijgebouwen telt, moeten de bijgebouwen aan dezelfde voorwaarden voldoen als 
het hoofdgebouw.

q  Het hotel beschikt over een receptieruimte. De receptiedienst werkt 7 dagen op 7 (eventueel met een interactieve 
informatiezuil en de fysieke aanwezigheid van een receptionist(e) van 8 tot 19 uur).

q Het hotel beschikt over een ruimte met een aantal zetels waar het mogelijk maar niet verplicht is iets te consumeren.

q  Het hotel beschikt over een ruimte waar het ontbijt opgediend wordt, die gescheiden is van de in- en uitstroom van de 
klanten en van het personeel. Zo niet, of als de klant het vraagt, wordt het ontbijt in de kamer geserveerd.

q  Als het hotel andere maaltijden dan het ontbijt serveert, beschikt het hotel hiervoor over een daartoe ingerichte ruimte 
gescheiden van de in- en uitstroom van klanten en van het personeel.

q De informatie in het hotel (op A4-documenten bijvoorbeeld) is beschikbaar in het Nederlands, het Frans en het Engels.

q  Het hotel beschikt over sanitaire voorzieningen die aangeduid en de hele nacht verlicht zijn, aan de hoofdingang van de 
inrichting of op een hogere of lagere verdieping. Deze sanitaire voorzieningen beschikken over minstens een dames- 
en een herentoilet met gescheiden lavabo’s voor elke wc, een haakje om kleren aan op te hangen en een vuilnisbakje.

KAMERS

q Het aantal slaapplaatsen in de kamer komt overeen met de aangegeven capaciteit van de kamer.

q  De hoofdschakelaar bevindt zich aan de ingang van de kamer. De hoofdverlichting kan ook vanuit de bedden bediend 
worden.

q  De ramen zijn voorzien van ondoorschijnende overgordijnen of een uitrusting met een gelijkaardige functie en van 
doorschijnende gordijnen of een uitrusting met een gelijkaardige functie.

q De kamertemperatuur kan zodanig geregeld worden dat ze continu 20°C bereikt.

q In de kamer is minstens één stopcontact beschikbaar.

q  De bedden zijn voorzien van een matras, een matrasbeschermer, een hoofdkussen en aan de afmetingen van de 
bedden aangepast beddengoed.

• De kamer beschikt over het volgende meubilair:

 q een kast of een als hangkast en commode ingerichte ruimte;

 q  een zitplaats per persoon (als de kamer een maximale capaciteit van meer dan twee personen heeft, volstaan 
twee zitplaatsen);

 q een tafel en een stoel (de stoel wordt beschouwd als een zitplaats bedoeld in bovenstaand punt);

 q een prullenmand.

Om overeen te stemmen met de categorie ‘hotel’ moet u onder meer verplichtingen op het vlak van uitrusting 
naleven. Om na te gaan tot welke logiescategorie u behoort en om te weten aan welke andere verplichtingen u moet 
voldoen met het oog op de registratie van uw toeristisch logies, gebruik de assistent op www.economie-werk.brussels.

Vereiste uitrusting voor een   
‘hotel’ 



EIGEN SANITAIRE VOORZIENINGEN

q De sanitaire voorzieningen, badkamer en de wc zijn met de kamer verbonden en vanuit de kamer bereikbaar.

• De wc-hoek mag deel uitmaken van dezelfde ruimte als de badkamer en is uitgerust met:

 q een wc-pot met bril en waterspoeling;

 q toiletpapier (minimum 1 niet-aangebroken reserverol);

 q een vuilnisbakje;

 q voldoende elektrische verlichting (100 lx);

 q een raam of een verluchtingsrooster die geopend kunnen worden of een mechanisch verluchtingssysteem.

• De badkamer beschikt minstens over volgende uitrusting:

 q voldoende algemene elektrische verlichting (100 lx);

	 q een raam of een verluchtingsrooster die geopend kunnen worden of een mechanisch verluchtingssysteem;

 q  een bad of douche met permanent beschikbaar warm en koud drinkbaar leidingwater (24/7). Het bad is uitgerust 
met een leegloopdop of een vergelijkbaar systeem;

 q een lavabo met permanent beschikbaar warm en koud drinkbaar leidingwater (24/7);

 q uitrusting bij de lavabo met bergruimten;

 q een lavabospiegel;

	 q elektrische lavaboverlichting (van een 200 lx);

	 q een vrij stopcontact bij de spiegel, met aanduiding van de voltage;

 q een beker of glas per logeergast;

 q een handdoek per logeergast (min. 0,45 x 0,85 m);

	 q een badlaken per logeergast (min. 0,63 x 1,26 m);

 q onthaalproducten: zeep en shampoo;

 q een vuilnisbakje;

 q  wanneer de badkamer een raam heeft, moet de inkijk tijdelijk afgeschermd kunnen worden d.m.v. een met het 
raam verbonden systeem.
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