
q  De buitenkant is schoon en in goede staat.

qDe buitenverlichting is adequaat en in goede staat.

qHet centrum beschikt over een receptieruimte met balie en stoelen om de klanten met hun bagage te verwelkomen.

q  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) en de klanten hebben doorlopend toegang tot het centrum.

qEr is permanente verlichting in goede staat in de gangen (100 lx), doorlopen en gemeenschappelijke lokalen.

qAlgemene culturele en toeristische informatie van het Gewest in verschillende talen, waaronder het Nederlands, het 
Frans en het Engels.

q In de kamers moeten de informatiedragers waarop de veiligheidsvoorschriften en de informatie over de prijzen van 
de diensten vermeld staan zichtbaar, schoon en in goede staat zijn. De informatie is minstens beschikbaar in het 
Nederlands, het Frans en het Engels.

q  Er moeten groepsmaaltijden aangevraagd kunnen worden voor s'middags en/of 's avonds.  

•  Daarnaast beschikt de inrichting over:

q een zaal waar het ontbijt opgediend wordt;

q een drankenautomaat;

q een salon/bar met televisie;

q een internethoek met computer en mogelijkheid tot printen;

qhuishoudapparaten zoals een waterkoker en microgolven;

q een wasmachine en droogkast;

q een strijkplank en -strijkijzer permanent ter beschikking of op aanvraag;

q een systeem om de vuilnisbakken per niveau te sorteren.

• Een kamer voor personen met een beperkte mobiliteit (met een badkamer die voldoet aan de PBM-normen), is 
beschikbaar per module van 50 kamers.  

Om overeen te stemmen met de categorie ‘verblijfscentrum voor sociaal toerisme’ 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 werk-emploi.brussels.

INRICHTING, INFORMATIE

Vereiste uitrusting voor een 
‘verblijfscentrum voor sociaal 
toerisme’ 



KAMERS

qAlle kamers hebben een onderscheiden ingangsdeur die op slot kan gedaan worden.

qTen minste één raam zorgt voor natuurlijke verlichting.

qDe ramen zijn voorzien en ondoorschijnende overgordijnen of een gelijkaardige uitrusting en, in geval van inkijk, van 
doorschijnende gordijnen of een uitrusting met dezelfde functie.

qAls de ramen niet open kunnen, is er een airco- of verluchtingssysteem.

qAan de ingang van de kamer bevindt zich een hoofdverlichting met schakelaar.

q In elke kamer bevindt zich minstens een gemakkelijk bereikbaar stopcontact.

q In de gemeenschappelijke kamers voor 4 of meer personen, bevinden zich minstens 2 gemakkelijk bereikbare 
stopcontacten. 

qWekelijkse schoonmaak van de kamer en wekelijkse vervanging van de lakens. 

•  Daarnaast beschikt elke kamer over het volgende meubilair:

q een tafel;

q eenzelfde hoeveelheid stoelen als de capaciteit die door het centrum is aangekondigd;

q een kapstok of gelijkaardige voorziening;

q  bedden met een matras, een matrasbeschermer, een hoofdkussen en aan de afmetingen van de bedden
aangepast beddengoed (bijkomend deken op aanvraag);

q een vanuit het bed bediend bedlampje;

q een als hangkast en commode ingerichte ruimte met minstens twee kleerhangers per persoon. 

SANITAIRE VOORZIENINGEN

qVoor kamers vanaf 5 personen is de wc-hoek afzonderlijk of vlakbij.  

•  De wc-hoek is uitgerust met:

q een wc-pot met bril en waterspoeling;

q toiletpapier (minimaal 1 niet-aangebroken reserverol);

q een vuilnisbakje.

•  De badkamer beschikt minstens over de 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 (7/7);

q een lavabospiegel;

q elektrische lavaboverlichting (van een 200 lx);

q een vrij stopcontact bij de lavabospiegel, met vermelding van de voltage;

q een vuilnisbakje;

q een verwarmingstoestel.

•  Elke klant kan op verzoek een badhanddoek verkrijgen.

•  Een affiche spoort de klanten aan om spaarzaam om te gaan met water, energie en linnen. 

• Wekelijkse vervanging van de badhanddoeken.  
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