
 

 

 
 

Lijst aangepaste verblijven die voldoen aan de: 

Wet gelijke behandeling handicap of chronische ziekte 

(Wgbh/cz) Mensen met een beperking of chronische ziekte 

moeten net als ieder ander kunnen meedoen. Dit staat in de 

Wet gelijke behandeling op grond van handicap of chronische 

ziekte (Wgbh/cz). wet van 1 januari 2017. 

Staat er bij uw verblijf op hun website Rolstoelvriendelijk: 

Rolstoelvriendelijk is een situatie in het hotel of andere 

logiesaccommodaties waarin een rolstoelgebruiker zich kan vrij 

verplaatsen zonder dat er belemmeringen ontstaan door de 

inrichting of indeling van de ruimte waarin de rolstoelgebruiker 

zich bevindt. Dat geldt ook voor rollators en scootmobielen. 

Staat uw verblijf niet in onze lijst? Dan voldoet uw verblijf niet 

aan de norm wet gelijke behandeling of is door ons (nog) niet 

bezocht. Vraag bij dit laatste ons om advies. 

 

 

 



Lijst: 

1. Alle verblijven van hotelketen van der Valk zijn aangepast en voldoen 

aan bovenstaande wet van 1 januari 2017. 

Bij enkele verblijven van der Valk zijn zwembaden moeilijk toegankelijk door 

trappen. Dan zijn: hotel Akensloot, hotel Maastricht, hotel Hoorn, Haarlem  

2. Alle van der Valk hotels hebben aangepast toilet en hebben ook aangepaste 

kamers. Er zijn voldoende liften aanwezig zodat ook bovenverdiepingen 

bereikbaar zijn. Behoudens Hotel Haarlem. Van der Valk Haarlem, recent 

verbouwd, is moeilijk toegankelijk voor rolstoelers en scootmobielrijders. 

Scootmobielrijders moeten rekening houden met krappe plateau lift (1.30 cm) 

naar 1e verdiending vanwaar de ruime liften starten. Wij bevelen rolstoelers 

en scootmobielrijders dit hotel niet aan.  

 

3. Resort de Bonte Bever in Assen is volledig aangepast voor mensen met 

fysieke beperking en voldoet aan de wet van 1 januari 2017. Er zijn meerdere 

aangepaste toiletten en er zijn op verzoek aangepaste kamers. 

Bovenverdiepingen zijn bereikbaar met de lift. 

 

4. Zuiderzeemuseum: het Zuiderzeemuseum bestaat uit twee gedeelte, 

buitenmuseum en binnenmuseum. Het buitenmuseum kunt u per boot 

bereiken maar velen gebouwen zijn voor rolstoel en scootmobielgebruikers 

ontoegankelijk. Er zijn wel enkele aangepaste toiletten. Het rijden vergt veel 

energie van de berijder door kinderkopjes. Het binnenmuseum is voor 

rolstoelrijders redelijk aangepast door liften en plateauliften. Enkele 

verdiepingen zijn onbereikbaar. Er is wel een aangepast toilet. Voor grote 

scootmobielen is dit museum ongeschikt door beperkte maat liften. 

 

5. Welkom bij Fletcher Hotel-Restaurant Het Veerse Meer. 

Het splinternieuwe en luxe 4-sterren hotel in Arnemuiden is de perfecte 

bestemming voor een weekendje weg in Zeeland. Dit hotel is door ons 

bezocht en voldoet aan de norm aangepast voor mensen met fysieke 

beperking. Mooie schone kamers en enkele kamers hebben uitzicht op het 

Veerse meer. Er zijn aangepaste toiletten en mindervalide kamers. 



 
 

Helaas zult u het moeten doen met veel natuurschoon en volop water maar 

het hotel ligt behoorlijk afgezonderd van de bewoonde wereld. Voor fietsers 

en wandelaars is het een waar eldorado. Huisdieren niet welkom. 
 

6. Welkom Arcen, kuurpark. Weldaad en ontspanning 

in het Limburgse land 

Heerlijk onderuit, genieten van de weldaad en de drukte van alle dag even 
helemaal vergeten. Bij Parkhotel Bad Arcen ben je verzekerd van een paar 
dagen complete ontspanning. Het hotel staat direct in verbinding naar 
Thermaalbad Arcen, waar je gebruik kan maken van onder andere heilzame 
thermaalbaden, diverse Kneippbaden en sauna’s. Het kuurpark is aangepast 
voor rolstoelgebruikers maar ook rollators zijn welkom. Er zijn aangepaste 
toiletten en aangepaste parkeerplaats. Huisdieren niet welkom.

  



7. Welkom in Bad Nieuweschans Groningen. Heerlijk kuren 

in zoutwaterbaden. Bad nieuwe schans is volledig aangepast voor 

rolstoelgebruikers en er zijn geen drempels. Er is een tillift aanwezig. De 

kamers van het hotel zijn schoon en bieden voldoende beweegruimte. Er zijn 

ook mindervalide kamers. U kunt hier ook heerlijk genieten van de wellness. 

Huisdieren niet welkom. 

  

Een warm welkom 
8. Ga er lekker tussenuit en geniet van een heerlijke dag bij Sanadome. 

Dompel je onder in het warme thermale water, laat je verwennen tijdens 
ontspannende Beauty & Wellness behandelingen en geniet van eten en 
drinken in onze restaurants. Wil je de dag écht perfect afsluiten? Overnacht 
dan op een luxe hotelkamer. Het kuuroord is ook voor rolstoelgebruiker 
aangepast en u kunt met de lift de baden bereiken. Er is ook een aparte 
kleedruimte voor mensen met fysieke beperking. Ook is er een tillift. 
Huisdieren niet welkom. 

  

9. Restaurant keten de Beren met landelijke vestigingen. Wat in 1984 ooit 

begon als een eetcafé aan de Noordsingel in Rotterdam is bijna 40 jaar later 

zoveel meer. Bij De Beren kun je de hele dag door volop genieten. Schuif bij 

ons aan voor een smakelijk ontbijt, een goede bak koffie, een gezellig diner, 

een sfeervolle borrel of laat de allerbeste gerechten gewoon thuisbezorgen. 

Wij zetten voor jou altijd een stapje extra. Met ruim 50 restaurants en meer 

dan 30 bezorgrestaurants zijn wij een onmisbare speler in de horecamarkt en 

ziet de toekomst er overheerlijk uit. Wij bezoeken vrij regelmatig de Beren 

restaurants door veelzijdig keuze menu’s, mindervalide toiletten zijn aanwezig 

en ze hebben vriendelijke ontvangst met veel grote terrassen waar het heerlijk 

vertoeven is. https://www.beren.nl  

https://www.beren.nl/


 

10. Restaurant keten Loetje opgericht door Dirk Klinkhamer. Bij de oprichting 

zo’n 40 jaar geleden, was het de bedoeling dat Café Loetje een succesvol 

biljartcafé zou worden. Toen maakte Ludwig 'Loetje' Klinkhamer een 

fortuinlijke fout door zijn ossenhaasbiefstuk op de kaart te zetten. Al snel zat 

de zaak vol met liefhebbers van de lekkerste biefstuk die zich afvroegen 

waarom dat biljart daar in de weg stond. 

 

Om te zeggen dat tegenwoordig iedereen Loetje kent is overdreven, maar we 

zijn aardig bezig! Met steeds meer gezellige restaurants met de lekkerste 

biefstuk, niet alleen in Amsterdam maar ook ver daarbuiten. Maar ook met 

(evenementen)zalen en faciliteiten voor feesten, vergaderingen en andere 

bijeenkomsten. We hebben zelfs een fijn en sfeervol hotel in Overveen. 

https://www.loetje.nl/ Loetje restaurants hebben allemaal mindervalide 

toiletten. Daarnaast hebben velen Loetjes een heerlijk terras waar u goed kunt 

Vertoeven. 

 
 

11. Strandhotel Center Parcs, goed hotel met vriendelijk personeel, als je 

kamer klaar is mag je ook vroeger op je kamer inplaats 15.00 uur. Voor 

rolstoelers en scootmobielrijders is het hotel uitstekend aangepast. Hotel 

kamers hebben allemaal zeezicht, zijn schoon met goede bedden. WC wat aan 

de krappe kant. Restaurants bereikbaar via de huisjes aan de overkant van 

het hotel. Wij kunnen dit strandhotel voor echte zee aanbidders aanbevelen. 

Huisdieren niet welkom in het hotel. 
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https://www.loetje.nl/

