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ANTWERP CENTRAL STATION



HOE GEBRUIK IK HET STAPPENPLAN? 
Leuk dat je hebt besloten om in het Hampton by Hilton Antwerp Central Station te overnachten. In samenwerking 

met Provincie Antwerpen stelde Toerisme voor Autisme een stappenplan op om dit verblijf voor te bereiden. 

Hieronder lees je hoe je dit stappenplan kan gebruiken. 

In dit stappenplan staat veel informatie. Niet al deze informatie is voor iedereen relevant. Je hebt bijvoorbeeld 

verschillende mogelijkheden om naar de accommodatie te gaan. Je kan met de bus gaan, met de auto… Daarnaast 

zijn er ook verschillende overnachtingsmogelijkheden. Je selecteert de pagina’s die voor jou van toepassing zijn. 

Met selecteren bedoelen we dat je een keuze maakt tussen welke pagina’s je in de volgende fase zal afdrukken 

of online zal raadplegen. Je kan dit eventueel noteren op een blad papier, zodat je in de volgende fase niets mist. 

Vervolgens kan je de pagina’s die je in de vorige stap selecteerde afdrukken als je dat wil. Dit hoeft niet. Je kan het 

stappenplan ook online doornemen. Je drukt eventueel ook de afspraken af als je hiervan gebruik wil maken. Als 

je het stappenplan hebt afgedrukt, kan je dit best bewaren in een mapje. Zo zullen de pagina’s niet door elkaar 

geraken. Dit is echter niet noodzakelijk. Je kiest zelf of je dit wil doen of niet.

Daarnaast moet je in het stappenplan sommige zinnen zelf nog aanvullen. Je vult bijvoorbeeld op de stippenlijn in 

het begin in wanneer je zal verblijven in de accommodatie en wie meegaat. Zo lees je het hele stappenplan na en 

vul je alle stippellijnen in. Daarnaast zie je twee klokken in het begin van het stappenplan. Je leest wat er onder 

staat en tekent dat uur op de klok. 

Nu kan je echt beginnen met je verblijf voor te bereiden. Kies een rustig moment uit, zodat je niet gehaast bent 

om het stappenplan door te nemen. Je neemt het stappenplan ten laatste de avond voor je vertrekt door. Dit doe 

je minstens 1 keer. Als je dit zelf wil, kan je het stappenplan al eerder doornemen. Je kan het stappenplan ook 

vaker doornemen. Alles hangt af van hoeveel nood jij hier zelf aan hebt. Als dit stappenplan bedoeld is voor jonge 

kinderen, dan neem je dit best samen met hen door. Op die manier ben je zeker dat ze alles correct interpreteren 

en kunnen ze vragen stellen bij onduidelijkheden. Als je wil, kan je dit stappenplan gerust meenemen tijdens je 

verblijf. Dit is echter geen vereiste om je verblijf te doen slagen. 

Ziezo, nu ben je helemaal voorbereid. Toerisme voor Autisme, Toerisme Provincie Antwerpen en het Hampton by 

Hilton Antwerp Central Station wensen je alvast een fijne overnachting! Mocht je achteraf feedback hebben over je 

overnachting of het stappenplan, stuur ons dan gerust een mailtje naar contact@toerismevoorautisme.be.
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WAT GA IK DOEN EN WANNEER?
Binnenkort ga ik op vakantie naar Antwerpen. Ik verblijf in het Hampton by Hilton Antwerp Central Station. Dit is 

een hotel in Antwerpen. Veel mensen vinden een verblijf in dit hotel leuk. Deze bundel legt me uit wat ik allemaal 

zal doen en zien dit hotel. Ik bekijk deze bundel goed op voorhand. Zo ben ik goed voorbereid. 

INFORMATIE

Ik ga op vakantie naar Antwerpen. Dit is een stad in de provincie Antwerpen. Antwerpen is op de kaart 

aangeduid met de rode pin. 

Ik vertrek op vakantie op ……………………………………………………………………………………………………(datum).

Ik keer terug van vakantie op……………………………………………………………………………………………… (datum).

Tijdens mijn vakantie verblijf ik in het Hampton by Hilton Antwerp Central Station. Ik zal ……….. keer slapen in dit 

hotel. 

…………………….………………................…………………………………………………………….… (gezelschap) gaan met mij mee naar 

het Hampton by Hilton Antwerp Central Station.
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INFORMATIE VOOR IK VERTREK

Voor ik vertrek naar het Hampton by Hilton Antwerp Central Station zal ik 
minstens 2 mails ontvangen. Deze eerste mail krijg ik nadat ik mijn verblijf heb 
geboekt. Dit is een reserveringsbevestiging.
De tweede mail krijg ik een paar dagen voor ik aankom in het hotel. In deze mail 
staat meer informatie over mijn aankomst.

Ik betaal voor mijn verblijf tijdens het boeken.

VOOR MIJN VERTREK

5

Lakens en handdoeken zijn aanwezig in het 
Hampton by Hilton Antwerp Central Station. Ik 
hoef dus zelf lakens en handdoeken mee te 
nemen.

Er is ook gratis wifi aanwezig in het Hampton by Hilton Antwerp Central Station.  
Hiervoor is geen wachtwoord of code nodig.



VERTREKUUR EN REISTIJD

Ik kan inchecken in het Hampton by Hilton Antwerp Central Station vanaf 15 
uur. Ik kan ook later inchecken als ik dat wil.

Het is tijd om te vertrekken naar het Hampton by Hilton Antwerp Central 

Station. 

Ik doe mijn best om te vertrekken om …….………… (uur). 

Het kan zijn dat we een klein beetje later vertrekken. 

Dat is geen probleem.

IK VERTREK NAAR HAMPTON BY HILTON ANTWERP CENTRAL STATION
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De route naar het Hampton by Hilton Antwerp Central Station duurt ongeveer 

……………………………………………….. (reistijd). Het kan zijn dat ik er vroeger zal zijn, 

maar het kan ook zijn dat ik er later zal zijn. Dat is oké.



HOE GA IK NAAR HET HOTEL?
IK GA MET DE TREIN 

IK GA MET DE AUTO 

IK GA MET DE BUS

IK GA MET DE FIETS 

IK GA TE VOET
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HOE GA IK NAAR HET HOTEL?

Ik ga met de trein naar het hotel. Ik kan mijn treinrit opzoeken op 

deze website: www.nmbs.be.

Ik stap op in het station van ……………………………………………………

Het kan zijn dat ik tijdens mijn treinrit 1 of meerdere keren moet 

overstappen. 

Ik stap over in het station van …………………………………………………… 

of in de stations van ....................................................................

......................................................................................................

Het kan ook zijn dat ik tijdens mijn treinrit niet moet 

overstappen. Dan blijf ik zitten op deze trein tot ik aan de halte 

ben van mijn bestemming. 

Ik stap uit in het station van Antwerpen-Centraal. 

IK GA MET DE TREIN

Wanneer ik van de trein ben gestapt, moet ik nog ongeveer 2 
minuten stappen naar de ingang van het hotel. Het hotel ligt vlak 
aan het station.
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Ik ga met de auto naar het Hampton by Hilton Antwerp Central 
Station. Ik ga niet met de auto op de foto, maar met onze eigen 
auto. 

IK GA MET DE AUTO

Ik kom aan bij het Hampton by Hilton Antwerp Central Station. 
Ik kan mijn auto in de dichtstbijzijnde parkeergarage parkeren. 
Deze parking ligt in de Vestingstraat. Deze parking heet 
Diamantparking. Een dagticket kost 18,50 euro. 
Dit is de goedkoopste parking bij het hotel.
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HOE GA IK NAAR HET HOTEL?



Ik ga met de bus naar het Hampton by Hilton Antwerp Central 
Station. 

Ik wandel naar de bushalte van bus …………. (busnummer). 

Ik stap op de bus. De rit duurt ongeveer ……….. minuten. 

Ik stap af aan de halte ……………………………………………………………….

IK GA MET DE BUS

Wanneer ik van de bus ben gestapt, moet ik nog …………….. 
minuten stappen tot het Hampton by Hilton Antwerp Central 
Station. 
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HOE GA IK NAAR HET HOTEL?



Ik ga met de fiets naar het Hampton by Hilton Antwerp Central 
Station.

IK GA MET DE FIETS

Ik kom aan bij het Hampton by Hilton Antwerp Central Station. 
Ik zet mijn fiets aan de kant bij het station Antwerpen-Centraal. 
Ik doe mijn fiets op slot. Ik wandel naar de ingang van het hotel. 
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HOE GA IK NAAR HET HOTEL?



Ik ga te voet naar het Hampton by Hilton Antwerp Central 
Station.

IK GA TE VOET
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HOE GA IK NAAR HET HOTEL?



IK KOM AAN BIJ HET HOTEL: WAT NU?

Ik kom aan bij het Hampton by Hilton Antwerp Central Station.

AANKOMST

Ik herken de ingang aan de rode letters die ‘Hampton’ vormen op 
het gebouw.

Ik ga door de glazen deur naar binnen

Als de deur niet opengaat, kan ik aanbellen. De bel hangt aan de 
muur links van mij.
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Ik ben in de inkomhal. De receptie is op de eerste verdieping.

AANKOMST

Ik kan ervoor kiezen om naar boven te gaan met de lift.

Ik kan ook naar boven gaan met de trap.

Als ik op de eerste verdieping ben, zie ik voor mij de receptie.
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IK KOM AAN BIJ HET HOTEL: WAT NU?



Ik ga naar de receptie.

Bij de receptie hoor ik muziek spelen. 

Soms kan het zijn dat ik even moet aanschuiven. Ik wacht geduldig 
tot het mijn beurt is. 

15

AANKOMST

Een medewerker van het hotel komt naar me toe. Ik begroet de 
medewerker. Ik zeg mijn naam en waarom ik hier ben. 

IK KOM AAN BIJ HET HOTEL: WAT NU?



IK KOM AAN BIJ HET HOTEL: WAT NU?

Ik geef de identiteitskaart van de verantwoordelijke van mijn groep 
aan de medewerker van het hotel. Deze krijg ik zo meteen terug. 

AANKOMST

De medewerker van het Hampton by Hilton Antwerp Central
Station geeft me uitleg over het hotel.

Ik krijg een kaartje met meer informatie over het hotel.

Binnenin dit kaartje zit mijn hotelbadge. Deze hotelbadge heb ik 
nodig om de deur van mijn kamer te openen en om de lift te 
activeren. Op het kaartje staat mijn kamernummer.
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IK KOM AAN BIJ HET HOTEL: WAT NU?

Daarna krijg ik een blad met meer informatie over mijn boeking. 
Ik krijg ook een plattegrond van de stad. De medewerker duidt 
hierop de belangrijkste plekken aan. Als ik specifieke informatie 
wil over de stad Antwerpen, kan ik dit ook altijd vragen aan de 
medewerker van het hotel.

AANKOMST

Als ik nog niet betaald heb voor mijn verblijf, kan ik dat nu doen.

Als ik iets niet begrijp, kan ik altijd vragen om meer uitleg.

De uitleg is gedaan. Ik neem afscheid van de medewerker. Ik kan 
nu naar mijn kamer gaan. 
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IK KOM AAN BIJ HET HOTEL: WAT NU?

In het Hampton by Hilton Antwerp Central Station zijn 8
verdiepingen. De medewerker van het hotel zal me zeggen op 
welke verdieping mijn kamer is.

AANKOMST

Ik kan met de lift naar boven gaan.

Als ik in de lift ben, zie ik een paneel voor me.

Ik hou mijn hotelbadge tegen het zwarte bakje. Dit moet ik niet 
doen als ik van de benedenverdieping naar de eerste verdieping 
ga.
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IK KOM AAN BIJ HET HOTEL: WAT NU?

Dan pas zal de lift werken. Daarna kan ik het nummer van mijn 
verdieping indrukken.

AANKOMST

Ik ben op mijn verdieping.

Bij een splitsing van de gang zal ik een wegwijzer zien. Ik volg de 
pijl die mijn kamernummer aanduidt.

Ik ga op zoek naar mijn kamer. 
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IK KOM AAN BIJ HET HOTEL: WAT NU?

Naast elke kamerdeur staat een nummer. Ik ga naar de kamer met 
het nummer dat overeen komt met het nummer op het kaartje 
dat ik aan de receptie kreeg. Dat nummer kan anders zijn dan het 
nummer op de foto hiernaast. Dat is oké. 

AANKOMST

Ik heb mijn kamer gevonden. De deur is op slot. 

Om de deur van mijn kamer te openen heb ik mijn hotelbadge 
nodig. Ik hou mijn hotelbadge voor het zwarte bakje tot het lichtje 
groen wordt. 

Nu kan ik mijn deur openen. Ik ga naar binnen.
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MIJN KAMER
IK VERBLIJF IN EEN STANDAARD QUEEN KAMER

IK VERBLIJF IN EEN STANDAARD TWIN KAMER

IK VERBLIJF IN EEN STANDAARD KING KAMER

IK VERBLIJF IN EEN TWIN FAMILY KAMER

IK VERBLIJF IN EEN KING FAMILY KAMER

IK VERBLIJF IN EEN KING FAMILY KAMER MET KITCHENETTE

IK VERBLIJF IN EEN DOUBLE KING KAMER MET KITCHENETTE

IK VERBLIJF IN EEN MIVA (DISABLED) KAMER
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MIJN KAMER

Ik verblijf in een Standaard Queen Kamer. Dat wil zeggen dat er in 
mijn kamer een queensize bed staat. Hieronder wordt overlopen 
wat ik allemaal in mijn kamer zal zien. Het kan zijn dat mijn kamer 
er een beetje anders uitziet dan op de foto’s. Dat is oké. 

…………………………………..……….………………………………………………………

……………………………….zullen samen met mij in deze kamer slapen.

IK VERBLIJF IN EEN STANDAARD QUEEN KAMER

Ik ben binnen in mijn kamer. Ik steek mijn hotelbadge in de houder 
naast de deur. Dan pas zal de elektriciteit in mijn kamer werken. 

Als ik dat wil, kan ik mijn kamer sluiten. Dat doe ik door het 
hendeltje onder de deurklink opzij te draaien.

In de deur is ook een kijkgat. Zo kan ik zien of er iemand voor mijn 
deur staat en wie die persoon is.
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In mijn kamer hangt een spiegel. 
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In mijn kamer is een kast.

In deze kast staan een strijkplank en een linnenzak.

In het hotel kan ik mijn was laten doen. Daarvoor moet ik betalen.

IK VERBLIJF IN EEN STANDAARD QUEEN KAMER

MIJN KAMER



Meer informatie hierover kan ik lezen in de fiche die ik in de kast 
kan vinden.

Bovenaan in de kast ligt een extra deken. Ik kan dit deken 
gebruiken als ik dat wil. Daarnaast staat een strijkijzer.

In deze kast ligt ook een haardroger. Ik mag deze haardroger 
verplaatsen als ik dat wil. Op het einde van mijn bezoek leg ik de 
haardroger terug in de kast.

In mijn kamer staat een tweepersoonsbed. Dit is een queensize 
bed. Dat wil zeggen dat het bed ongeveer 160 centimeter breed 
is. Op het bed liggen enkele kussens. Ik kan alle kussens gebruiken 
of enkele kussens aan de kant leggen als er teveel zijn. Sommige 
kussens zijn zacht. Sommige kussens zijn hard.
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IK VERBLIJF IN EEN STANDAARD QUEEN KAMER

MIJN KAMER



Naast elke kant van het bed staat een nachtkastje.

Op het ene nachtkastje ligt een telefoon, een notitieboekje en een 
balpen.

In het nachtkastje zit een kluis. Ik kan deze kluis gebruiken tijdens 
mijn verblijf. 

Tegenover het bed staat een televisie op een kast.

25

IK VERBLIJF IN EEN STANDAARD QUEEN KAMER

MIJN KAMER



Als ik de televisie aan doe, krijg ik eerst meer informatie over het 
hotel.

Ik gebruik de afstandsbediening om naar een andere zender te 
gaan.

Op de kast staan een waterkoker, thee en koffie. Ik mag de thee en 
koffie gratis drinken als ik dat wil. 

In de kamer staat een bureau. Onder het bureau staat een vuilbak. 
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IK VERBLIJF IN EEN STANDAARD QUEEN KAMER

MIJN KAMER



Op het bureau ligt een boekje met meer informatie over het hotel. 

In deze kamer staat een zetel.

Ik kan de temperatuur in de kamer aanpassen via deze 
afstandsbediening. De afstandsbediening hangt aan de muur. 
Ik kan de temperatuur hoger of lager zetten. Ik kan ook kiezen om 
de kracht van de blazers hoger of lager te zetten.

Als ik de kracht van de blazers verhoog, hoor ik een blazend geluid.
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IK VERBLIJF IN EEN STANDAARD QUEEN KAMER

MIJN KAMER



In elke kamer hangt een schilderij boven het bed. Dit schilderij kan 
er uit zien zoals op de afbeelding hiernaast. Het schilderij kan er 
ook anders uitzien. Dat is oké.

De vloer in de hotelkamer bestaat uit een grijs tapijt met een wit 
patroon.

De meeste muren in de kamer zijn in het wit geschilderd. 1 muur 
is in het groen geschilderd. 
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IK VERBLIJF IN EEN STANDAARD QUEEN KAMER

MIJN KAMER

In mijn kamer zijn 1 of meerdere ramen. Deze ramen kunnen niet 
open. 



Ik kan een gordijn voor het raam doen. Er kan nog licht langs het 
gordijn naar binnen schijnen. Hierdoor zal het nooit volledig 
donker zijn.

In mijn kamer is een badkamer. Dit is de deur van de badkamer. 

Deze deur kan ik dicht schuiven als ik dat wil.
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IK VERBLIJF IN EEN STANDAARD QUEEN KAMER

MIJN KAMER

Ik kan de schuifdeur op slot doen door het hendeltje horizontaal 
te draaien.



Dit is de badkamer. In de badkamer is een lavabo, douche en toilet.

Als ik het licht in de badkamer aandoe, hoor ik het geluid van de 
ventilator. 

Dit is de douche.

30

IK VERBLIJF IN EEN STANDAARD QUEEN KAMER

MIJN KAMER

In de douche is een losse douchekop.



In de douche bestaan de muren uit tegels in verschillende tinten 
bruin. 

Dit is het toilet.

Dit is de lavabo.
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IK VERBLIJF IN EEN STANDAARD QUEEN KAMER

MIJN KAMER

Aan de lavabo hangen handdoeken. Ik kan deze handdoeken 
gebruiken tijdens mijn verblijf. 



Als ik wil dat de kuisploeg mijn handdoek ververst, leg ik deze op 
de grond. De volgende keer dat de kuisploeg komt kuisen, zullen 
ze deze handdoeken vervangen door verse handdoeken. 

Boven de lavabo en in de douche hangen enkele wasproducten. 
Dit zijn shampoo, douchegel en zoveel meer. Ik mag deze 
gebruiken tijdens mijn verblijf.

In de badkamer zelf bestaan de muren uit witte tegels en de vloer 
uit zwarte tegels.
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IK VERBLIJF IN EEN STANDAARD QUEEN KAMER

MIJN KAMER

In mijn hotelkamer is een deurhanger. Deze deurhanger kan ik aan 
de buitenkant van mijn kamerdeur hangen. 



MIJN KAMER

Als ik de blauwe kant toon, wil dat zeggen dat de kuisploeg mijn 
kamer mag kuisen. 

IK VERBLIJF IN EEN STANDAARD QUEEN KAMER

Als de kuisploeg mijn kamer komt kuisen, zullen ze mijn bed 
opmaken. Ze zullen ook mijn handdoeken verversen en vuilbak 
leegmaken. Ze zullen niet aan mijn spullen zitten. 

Als ik de rode kant toon, wil dat zeggen dat de kuisploeg mijn 
kamer niet mag kuisen. Dan komen ze een andere keer terug. 
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MIJN KAMER

Ik verblijf in een Standaard Twin Kamer. Dat wil zeggen dat er in 
mijn kamer 2 eenpersoonsbedden staan. Hieronder wordt 
overlopen wat ik in mijn kamer zal zien. Het kan zijn dat mijn 
kamer er een beetje anders uitziet dan op de foto’s. Dat is oké. 

…………………………………..……….………………………………………………………

……………………………….zullen samen met mij in deze kamer slapen.

IK VERBLIJF IN EEN STANDAARD TWIN KAMER

Ik ben binnen in mijn kamer. Ik steek mijn hotelbadge in de houder 
naast de deur. Dan pas zal de elektriciteit in mijn kamer werken. 

Als ik dat wil, kan ik mijn kamer sluiten. Dat doe ik door het 
hendeltje onder de deurklink opzij te draaien.

In de deur is ook een kijkgat. Zo kan ik zien of er iemand voor mijn 
deur staat en wie die persoon is.
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In mijn kamer hangt een spiegel. 
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In mijn kamer is een kast.

In deze kast staan een strijkplank en een linnenzak.

In het hotel kan ik mijn was laten doen. Daarvoor moet ik betalen.

IK VERBLIJF IN EEN STANDAARD TWIN KAMER

MIJN KAMER



Meer informatie hierover kan ik lezen in de fiche die ik in de kast 
kan vinden.

Bovenaan in de kast ligt een extra deken. Ik kan dit deken 
gebruiken als ik dat wil. Daarnaast staat een strijkijzer.

In deze kast ligt ook een haardroger. Ik mag deze haardroger 
verplaatsen als ik dat wil. Op het einde van mijn bezoek leg ik de 
haardroger terug in de kast.

In mijn kamer staan 2 tweepersoonsbedden. Op het bed liggen 
enkele kussens. Ik kan alle kussens gebruiken of enkele kussens 
aan de kant leggen als er teveel zijn. Sommige kussens zijn zacht. 
Sommige kussens zijn hard.

36

IK VERBLIJF IN EEN STANDAARD TWIN KAMER

MIJN KAMER



Naast elke kant van het bed staat een nachtkastje.

Op het ene nachtkastje ligt een telefoon, een notitieboekje en een 
balpen.

In het nachtkastje zit een kluis. Ik kan deze kluis gebruiken tijdens 
mijn verblijf. 

Tegenover het bed staat een televisie op een kast.
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IK VERBLIJF IN EEN STANDAARD TWIN KAMER

MIJN KAMER



Als ik de televisie aan doe, krijg ik eerst meer informatie over het 
hotel.

Ik gebruik de afstandsbediening om naar een andere zender te 
gaan.

Op de kast staan een waterkoker, thee en koffie. Ik mag de thee en 
koffie gratis drinken als ik dat wil. 

In de kamer staat een bureau. Onder het bureau staat een vuilbak. 
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IK VERBLIJF IN EEN STANDAARD TWIN KAMER

MIJN KAMER



Op het bureau ligt een boekje met meer informatie over het hotel. 

In deze kamer staat een zetel.

Ik kan de temperatuur in de kamer aanpassen via deze 
afstandsbediening. De afstandsbediening hangt aan de muur. 
Ik kan de temperatuur hoger of lager zetten. Ik kan ook kiezen om 
de kracht van de blazers hoger of lager te zetten.

Als ik de kracht van de blazers verhoog, hoor ik een blazend geluid.
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IK VERBLIJF IN EEN STANDAARD TWIN KAMER

MIJN KAMER



In elke kamer hangt een schilderij boven het bed. Dit schilderij kan 
er uit zien zoals op de afbeelding hiernaast. Het schilderij kan er 
ook anders uitzien. Dat is oké.

De vloer in de hotelkamer bestaat uit een grijs tapijt met een wit 
patroon.

De meeste muren in de kamer zijn in het wit geschilderd. 1 muur 
is in het groen geschilderd.
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IK VERBLIJF IN EEN STANDAARD TWIN KAMER

MIJN KAMER

In mijn kamer zijn enkele ramen. Deze ramen kunnen niet open. 



Ik kan een gordijn voor het raam doen. Er kan nog licht langs het 
gordijn naar binnen schijnen. Hierdoor zal het nooit volledig 
donker zijn.

In mijn kamer is een badkamer. Dit is de deur van de badkamer. 

Deze deur kan ik dicht schuiven als ik dat wil.
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IK VERBLIJF IN EEN STANDAARD TWIN KAMER

MIJN KAMER

Ik kan de schuifdeur op slot doen door het hendeltje horizontaal 
te draaien.



Dit is de badkamer. In de badkamer is een lavabo, douche en toilet.

Als ik het licht in de badkamer aandoe, hoor ik het geluid van de 
ventilator. 

Dit is de douche.

42

IK VERBLIJF IN EEN STANDAARD TWIN KAMER

MIJN KAMER

In de douche is een losse douchekop.



In de douche bestaan de muren uit tegels in verschillende tinten 
bruin. 

Dit is het toilet.

Dit is de lavabo.

43

IK VERBLIJF IN EEN STANDAARD TWIN KAMER

MIJN KAMER

Aan de lavabo hangen handdoeken. Ik kan deze handdoeken 
gebruiken tijdens mijn verblijf. 



Als ik wil dat de kuisploeg mijn handdoek ververst, leg ik deze op 
de grond. De volgende keer dat de kuisploeg komt kuisen, zullen 
ze deze handdoeken vervangen door verse handdoeken. 

Boven de lavabo en in de douche hangen enkele wasproducten. 
Dit zijn shampoo, douchegel en zoveel meer. Ik mag deze 
gebruiken tijdens mijn verblijf.

In de badkamer zelf bestaan de muren uit witte tegels en de vloer 
uit zwarte tegels.

44

IK VERBLIJF IN EEN STANDAARD TWIN KAMER

MIJN KAMER

In mijn hotelkamer is een deurhanger. Deze deurhanger kan ik aan 
de buitenkant van mijn kamerdeur hangen. 



MIJN KAMER

Als ik de blauwe kant toon, wil dat zeggen dat de kuisploeg mijn 
kamer mag kuisen. 

IK VERBLIJF IN EEN STANDAARD TWIN KAMER

Als de kuisploeg mijn kamer komt kuisen, zullen ze mijn bed 
opmaken. Ze zullen ook mijn handdoeken verversen en vuilbak 
leegmaken. Ze zullen niet aan mijn spullen zitten. 

Als ik de rode kant toon, wil dat zeggen dat de kuisploeg mijn 
kamer niet mag kuisen. Dan komen ze een andere keer terug. 

45



MIJN KAMER

Ik verblijf in een Standaard King Kamer. Dat wil zeggen dat er in 
mijn kamer een kingsize bed staat. Hieronder wordt overlopen 
wat ik allemaal in mijn kamer zal zien. Het kan zijn dat mijn kamer 
er een beetje anders uitziet dan op de foto’s. Dat is oké.  

…………………………………..……….………………………………………………………

……………………………….zullen samen met mij in deze kamer slapen.

IK VERBLIJF IN EEN STANDAARD KING KAMER

Ik ben binnen in mijn kamer. Ik steek mijn hotelbadge in de houder 
naast de deur. Dan pas zal de elektriciteit in mijn kamer werken. 

Als ik dat wil, kan ik mijn kamer sluiten. Dat doe ik door het 
hendeltje onder de deurklink opzij te draaien.

In de deur is ook een kijkgat. Zo kan ik zien of er iemand voor mijn 
deur staat en wie die persoon is.

46



In mijn kamer hangt een spiegel. 

47

In mijn kamer is een kast.

In deze kast staan een strijkplank en een linnenzak.

In het hotel kan ik mijn was laten doen. Daarvoor moet ik betalen.

IK VERBLIJF IN EEN STANDAARD KING KAMER

MIJN KAMER



Meer informatie hierover kan ik lezen in de fiche die ik in de kast 
kan vinden.

Bovenaan in de kast ligt een extra deken. Ik kan dit deken 
gebruiken als ik dat wil. Daarnaast staat een strijkijzer.

In deze kast ligt ook een haardroger. Ik mag deze haardroger 
verplaatsen als ik dat wil. Op het einde van mijn bezoek leg ik de 
haardroger terug in de kast.

In mijn kamer staat een tweepersoonsbed. Dit is een kingsize bed. 
Dat wil zeggen dat het bed 200 tot 220 centimeter breed is. Op 
het bed liggen enkele kussens. Ik kan alle kussens gebruiken of 
enkele kussens aan de kant leggen als er teveel zijn. Sommige 
kussens zijn zacht. Sommige kussens zijn hard.

48

IK VERBLIJF IN EEN STANDAARD KING KAMER

MIJN KAMER



Naast elke kant van het bed staat een nachtkastje.

Op het ene nachtkastje ligt een telefoon, een notitieboekje en een 
balpen.

In het nachtkastje zit een kluis. Ik kan deze kluis gebruiken tijdens 
mijn verblijf. 

Tegenover het bed staat een televisie op een kast.

49

IK VERBLIJF IN EEN STANDAARD KING KAMER

MIJN KAMER



Als ik de televisie aan doe, krijg ik eerst meer informatie over het 
hotel.

Ik gebruik de afstandsbediening om naar een andere zender te 
gaan.

Op de kast staan een waterkoker, thee en koffie. Ik mag de thee en 
koffie gratis drinken als ik dat wil. 

In de kamer staat een bureau. Onder het bureau staat een vuilbak. 

50

IK VERBLIJF IN EEN STANDAARD KING KAMER

MIJN KAMER



Op het bureau ligt een boekje met meer informatie over het hotel. 

In deze kamer staat een zetel.

Ik kan de temperatuur in de kamer aanpassen via deze 
afstandsbediening. De afstandsbediening hangt aan de muur. 
Ik kan de temperatuur hoger of lager zetten. Ik kan ook kiezen om 
de kracht van de blazers hoger of lager te zetten.

Als ik de kracht van de blazers verhoog, hoor ik een blazend geluid.

51

IK VERBLIJF IN EEN STANDAARD KING KAMER

MIJN KAMER



In elke kamer hangt een schilderij boven het bed. Dit schilderij kan 
er uit zien zoals op de afbeelding hiernaast. Het schilderij kan er 
ook anders uitzien. Dat is oké.

De vloer in de hotelkamer bestaat uit een grijs tapijt met een wit 
patroon.

De meeste muren in de kamer zijn in het wit geschilderd. 1 muur 
is in het groen geschilderd.

52

IK VERBLIJF IN EEN STANDAARD KING KAMER

MIJN KAMER

In mijn kamer is een groot raam. Dit raam kan niet open. 



Ik kan een gordijn voor het raam doen. Er kan nog licht langs het 
gordijn naar binnen schijnen. Hierdoor zal het nooit volledig 
donker zijn.

In mijn kamer is een badkamer. Dit is de deur van de badkamer. 

Deze deur kan ik dicht schuiven als ik dat wil.

53

IK VERBLIJF IN EEN STANDAARD KING KAMER

MIJN KAMER

Ik kan de schuifdeur op slot doen door het hendeltje horizontaal 
te draaien.



Dit is de badkamer. In de badkamer is een lavabo, douche en toilet.

Als ik het licht in de badkamer aandoe, hoor ik het geluid van de 
ventilator. 

Dit is de douche.

54

IK VERBLIJF IN EEN STANDAARD KING KAMER

MIJN KAMER

In de douche is een losse douchekop.



In de douche bestaan de muren uit tegels in verschillende tinten 
bruin. 

Dit is het toilet.

Dit is de lavabo.

55

IK VERBLIJF IN EEN STANDAARD KING KAMER

MIJN KAMER

Aan de lavabo hangen handdoeken. Ik kan deze handdoeken 
gebruiken tijdens mijn verblijf. 



Als ik wil dat de kuisploeg mijn handdoek ververst, leg ik deze op 
de grond. De volgende keer dat de kuisploeg komt kuisen, zullen 
ze deze handdoeken vervangen door verse handdoeken. 

Boven de lavabo en in de douche hangen enkele wasproducten. 
Dit zijn shampoo, douchegel en zoveel meer. Ik mag deze 
gebruiken tijdens mijn verblijf.

In de badkamer zelf bestaan de muren uit witte tegels en de vloer 
uit zwarte tegels.

56

IK VERBLIJF IN EEN STANDAARD KING KAMER

MIJN KAMER

In mijn hotelkamer is een deurhanger. Deze deurhanger kan ik aan 
de buitenkant van mijn kamerdeur hangen. 



MIJN KAMER

Als ik de blauwe kant toon, wil dat zeggen dat de kuisploeg mijn 
kamer mag kuisen. 

IK VERBLIJF IN EEN STANDAARD KING KAMER

Als de kuisploeg mijn kamer komt kuisen, zullen ze mijn bed 
opmaken. Ze zullen ook mijn handdoeken verversen en vuilbak 
leegmaken. Ze zullen niet aan mijn spullen zitten. 

Als ik de rode kant toon, wil dat zeggen dat de kuisploeg mijn 
kamer niet mag kuisen. Dan komen ze een andere keer terug. 

57



MIJN KAMER

Ik verblijf in een Twin Family Kamer. Dat betekent dat er in mijn 
kamer 2 eenpersoonsbedden staan en een slaapbank. Hieronder 
wordt overlopen wat ik in de kamer zal zien. Het kan zijn dat mijn 
kamer er een beetje anders uitziet dan op de foto’s. Dat is oké. 

…………………………………..……….………………………………………………………

……………………………….zullen samen met mij in deze kamer slapen.

IK VERBLIJF IN EEN TWIN FAMILY KAMER

Ik ben binnen in mijn kamer. Ik steek mijn hotelbadge in de houder 
naast de deur. Dan pas zal de elektriciteit in mijn kamer werken. 

Als ik dat wil, kan ik mijn kamer sluiten. Dat doe ik door het 
hendeltje onder de deurklink opzij te draaien.

In de deur is ook een kijkgat. Zo kan ik zien of er iemand voor mijn 
deur staat en wie die persoon is.

58



In mijn kamer hangt een spiegel. 

59

In mijn kamer is een kast.

In deze kast staan een strijkplank en een linnenzak.

In het hotel kan ik mijn was laten doen. Daarvoor moet ik betalen.

IK VERBLIJF IN EEN TWIN FAMILY KAMER

MIJN KAMER



Meer informatie hierover kan ik lezen in de fiche die ik in de kast 
kan vinden.

Bovenaan in de kast ligt een extra deken. Ik kan dit deken 
gebruiken als ik dat wil. Daarnaast staat een strijkijzer.

In deze kast ligt ook een haardroger. Ik mag deze haardroger 
verplaatsen als ik dat wil. Op het einde van mijn bezoek leg ik de 
haardroger terug in de kast.

In mijn kamer staan 2 eenpersoonsbedden. Op het bed liggen 
enkele kussens. Ik kan alle kussens gebruiken of enkele kussens 
aan de kant leggen als er teveel zijn. Sommige kussens zijn zacht. 
Sommige kussens zijn hard.

60

IK VERBLIJF IN EEN TWIN FAMILY KAMER

MIJN KAMER



Naast elke kant van het bed staat een nachtkastje.

Op het ene nachtkastje ligt een telefoon, een notitieboekje en een 
balpen.

In het nachtkastje zit een kluis. Ik kan deze kluis gebruiken tijdens 
mijn verblijf. 

Tegenover het bed staat een televisie op een kast.

61

IK VERBLIJF IN EEN TWIN FAMILY KAMER

MIJN KAMER



Als ik de televisie aan doe, krijg ik eerst meer informatie over het 
hotel.

Ik gebruik de afstandsbediening om naar een andere zender te 
gaan.

Op de kast staan een waterkoker, thee en koffie. Ik mag de thee en 
koffie gratis drinken als ik dat wil. 

In de kamer staat een bureau. Onder het bureau staat een vuilbak. 

62

IK VERBLIJF IN EEN TWIN FAMILY KAMER

MIJN KAMER



Op het bureau ligt een boekje met meer informatie over het hotel. 

In mijn kamer staan een zetel en een salontafel. Deze zetel kan 
uitgeklapt worden tot slaapbank. Dan kan hier nog een derde 
persoon op slapen.

Ik kan de temperatuur in de kamer aanpassen via deze 
afstandsbediening. De afstandsbediening hangt aan de muur. 
Ik kan de temperatuur hoger of lager zetten. Ik kan ook kiezen om 
de kracht van de blazers hoger of lager te zetten.

Als ik de kracht van de blazers verhoog, hoor ik een blazend geluid.

63

IK VERBLIJF IN EEN TWIN FAMILY KAMER

MIJN KAMER



In elke kamer hangt een schilderij boven het bed. Dit schilderij kan 
er uit zien zoals op de afbeelding hiernaast. Het schilderij kan er 
ook anders uitzien. Dat is oké.

De vloer in de hotelkamer bestaat uit een grijs tapijt met een wit 
patroon.

De meeste muren in de kamer zijn in het wit geschilderd. 1 muur 
is in het groen geschilderd.

64

IK VERBLIJF IN EEN TWIN FAMILY KAMER

MIJN KAMER

In mijn kamer zijn 1 of meerdere ramen. Deze ramen kunnen niet 
open. 



Ik kan een gordijn voor het raam doen. Er kan nog licht langs het 
gordijn naar binnen schijnen. Hierdoor zal het nooit volledig 
donker zijn.

In mijn kamer is een badkamer. Dit is de deur van de badkamer. 

Deze deur kan ik dicht schuiven als ik dat wil.

65

IK VERBLIJF IN EEN TWIN FAMILY KAMER

MIJN KAMER

Ik kan de schuifdeur op slot doen door het hendeltje horizontaal 
te draaien.



Dit is de badkamer. In de badkamer is een lavabo, douche en toilet.

Als ik het licht in de badkamer aandoe, hoor ik het geluid van de 
ventilator. 

Dit is de douche.

66

IK VERBLIJF IN EEN TWIN FAMILY KAMER

MIJN KAMER

In de douche is een losse douchekop.



In de douche bestaan de muren uit tegels in verschillende tinten 
bruin. 

Dit is het toilet.

Dit is de lavabo.

67

IK VERBLIJF IN EEN TWIN FAMILY KAMER

MIJN KAMER

Aan de lavabo hangen handdoeken. Ik kan deze handdoeken 
gebruiken tijdens mijn verblijf. 



Als ik wil dat de kuisploeg mijn handdoek ververst, leg ik deze op 
de grond. De volgende keer dat de kuisploeg komt kuisen, zullen 
ze deze handdoeken vervangen door verse handdoeken. 

Boven de lavabo en in de douche hangen enkele wasproducten. 
Dit zijn shampoo, douchegel en zoveel meer. Ik mag deze 
gebruiken tijdens mijn verblijf.

In de badkamer zelf bestaan de muren uit witte tegels en de vloer 
uit zwarte tegels.

68

IK VERBLIJF IN EEN TWIN FAMILY KAMER

MIJN KAMER

In mijn hotelkamer is een deurhanger. Deze deurhanger kan ik aan 
de buitenkant van mijn kamerdeur hangen. 



MIJN KAMER

Als ik de blauwe kant toon, wil dat zeggen dat de kuisploeg mijn 
kamer mag kuisen. 

IK VERBLIJF IN EEN TWIN FAMILY KAMER

Als de kuisploeg mijn kamer komt kuisen, zullen ze mijn bed 
opmaken. Ze zullen ook mijn handdoeken verversen en vuilbak 
leegmaken. Ze zullen niet aan mijn spullen zitten. 

Als ik de rode kant toon, wil dat zeggen dat de kuisploeg mijn 
kamer niet mag kuisen. Dan komen ze een andere keer terug. 

69



MIJN KAMER

Ik verblijf in een King Family Kamer. Dat wil zeggen dat er in mijn 
kamer een kingsize bed staat en een slaapbank. Hieronder wordt 
overlopen wat ik in mijn kamer zal zien. Het kan zijn dat mijn 
kamer er een beetje anders uitziet dan op de foto’s. Dat is oké. 

…………………………………..……….………………………………………………………

……………………………….zullen samen met mij in deze kamer slapen.

IK VERBLIJF IN EEN KING FAMILY KAMER

Ik ben binnen in mijn kamer. Ik steek mijn hotelbadge in de houder 
naast de deur. Dan pas zal de elektriciteit in mijn kamer werken. 

Als ik dat wil, kan ik mijn kamer sluiten. Dat doe ik door het 
hendeltje onder de deurklink opzij te draaien.

In de deur is ook een kijkgat. Zo kan ik zien of er iemand voor mijn 
deur staat en wie die persoon is.

70



In mijn kamer hangt een spiegel. 

71

In mijn kamer is een kast.

In deze kast staan een strijkplank en een linnenzak.

In het hotel kan ik mijn was laten doen. Daarvoor moet ik betalen.

IK VERBLIJF IN EEN KING FAMILY KAMER

MIJN KAMER



Meer informatie hierover kan ik lezen in de fiche die ik in de kast 
kan vinden.

Bovenaan in de kast ligt een extra deken. Ik kan dit deken 
gebruiken als ik dat wil. Daarnaast staat een strijkijzer.

In deze kast ligt ook een haardroger. Ik mag deze haardroger 
verplaatsen als ik dat wil. Op het einde van mijn bezoek leg ik de 
haardroger terug in de kast.

In mijn kamer staat een tweepersoonsbed. Dit is een kingsize bed. 
Dat wil zeggen dat het bed 200 tot 220 centimeter breed is. Op 
het bed liggen enkele kussens. Ik kan alle kussens gebruiken of 
enkele kussens aan de kant leggen als er teveel zijn. Sommige 
kussens zijn zacht. Sommige kussens zijn hard.

72

IK VERBLIJF IN EEN KING FAMILY KAMER

MIJN KAMER



Naast elke kant van het bed staat een nachtkastje.

Op het ene nachtkastje ligt een telefoon, een notitieboekje en een 
balpen.

In het nachtkastje zit een kluis. Ik kan deze kluis gebruiken tijdens 
mijn verblijf. 

Tegenover het bed staat een televisie op een kast.

73

IK VERBLIJF IN EEN KING FAMILY KAMER

MIJN KAMER



Als ik de televisie aan doe, krijg ik eerst meer informatie over het 
hotel.

Ik gebruik de afstandsbediening om naar een andere zender te 
gaan.

Op de kast staan een waterkoker, thee en koffie. Ik mag de thee en 
koffie gratis drinken als ik dat wil. 

In de kamer staat een bureau. Onder het bureau staat een vuilbak. 

74

IK VERBLIJF IN EEN KING FAMILY KAMER

MIJN KAMER



Op het bureau ligt een boekje met meer informatie over het hotel. 

In mijn kamer staan een zetel en een salontafel. Deze zetel kan 
uitgeklapt worden tot slaapbank. Dan kan hier nog een derde 
persoon op slapen.

Ik kan de temperatuur in de kamer aanpassen via deze 
afstandsbediening. De afstandsbediening hangt aan de muur. 
Ik kan de temperatuur hoger of lager zetten. Ik kan ook kiezen om 
de kracht van de blazers hoger of lager te zetten.

Als ik de kracht van de blazers verhoog, hoor ik een blazend geluid.

75

IK VERBLIJF IN EEN KING FAMILY KAMER

MIJN KAMER



In elke kamer hangt een schilderij boven het bed. Dit schilderij kan 
er uit zien zoals op de afbeelding hiernaast. Het schilderij kan er 
ook anders uitzien. Dat is oké.

De vloer in de hotelkamer bestaat uit een grijs tapijt met een wit 
patroon.

De meeste muren in de kamer zijn in het wit geschilderd. 1 muur 
is in het groen geschilderd.

76

IK VERBLIJF IN EEN KING FAMILY KAMER

MIJN KAMER

In mijn kamer is een groot raam. Dit raam kan niet open. 



Ik kan een gordijn voor het raam doen. Er kan nog licht langs het 
gordijn naar binnen schijnen. Hierdoor zal het nooit volledig 
donker zijn.

In mijn kamer is een badkamer. Dit is de deur van de badkamer. 

Deze deur kan ik dicht schuiven als ik dat wil.

77

IK VERBLIJF IN EEN KING FAMILY KAMER

MIJN KAMER

Ik kan de schuifdeur op slot doen door het hendeltje horizontaal 
te draaien.



Dit is de badkamer. In de badkamer is een lavabo, douche en toilet.

Als ik het licht in de badkamer aandoe, hoor ik het geluid van de 
ventilator. 

Dit is de douche.

78

IK VERBLIJF IN EEN KING FAMILY KAMER

MIJN KAMER

In de douche is een losse douchekop.



In de douche bestaan de muren uit tegels in verschillende tinten 
bruin. 

Dit is het toilet.

Dit is de lavabo.

79

IK VERBLIJF IN EEN KING FAMILY KAMER

MIJN KAMER

Aan de lavabo hangen handdoeken. Ik kan deze handdoeken 
gebruiken tijdens mijn verblijf. 



Als ik wil dat de kuisploeg mijn handdoek ververst, leg ik deze op 
de grond. De volgende keer dat de kuisploeg komt kuisen, zullen 
ze deze handdoeken vervangen door verse handdoeken. 

Boven de lavabo en in de douche hangen enkele wasproducten. 
Dit zijn shampoo, douchegel en zoveel meer. Ik mag deze 
gebruiken tijdens mijn verblijf.

In de badkamer zelf bestaan de muren uit witte tegels en de vloer 
uit zwarte tegels.

80

IK VERBLIJF IN EEN KING FAMILY KAMER

MIJN KAMER

In mijn hotelkamer is een deurhanger. Deze deurhanger kan ik aan 
de buitenkant van mijn kamerdeur hangen. 



MIJN KAMER

Als ik de blauwe kant toon, wil dat zeggen dat de kuisploeg mijn 
kamer mag kuisen. 

IK VERBLIJF IN EEN KING FAMILY KAMER

Als de kuisploeg mijn kamer komt kuisen, zullen ze mijn bed 
opmaken. Ze zullen ook mijn handdoeken verversen en vuilbak 
leegmaken. Ze zullen niet aan mijn spullen zitten. 

Als ik de rode kant toon, wil dat zeggen dat de kuisploeg mijn 
kamer niet mag kuisen. Dan komen ze een andere keer terug. 

81



MIJN KAMER

Ik verblijf in een King Family Kamer met kitchenette. Dat wil 
zeggen dat er in mijn kamer een kingsize bed staat en een slaap-
bank. In mijn kamer is ook een kleine keuken. Hieronder wordt 
overlopen wat ik in mijn kamer zal zien. Het kan zijn dat mijn 
kamer er een beetje anders uitziet dan op de foto’s. Dat is oké. 

…………………………………..……….………………………………………………………

……………………………….zullen samen met mij in deze kamer slapen.

IK VERBLIJF IN EEN KING FAMILY KAMER MET KITCHENETTE

Ik ben binnen in mijn kamer. Ik steek mijn hotelbadge in de houder 
naast de deur. Dan pas zal de elektriciteit in mijn kamer werken. 

Als ik dat wil, kan ik mijn kamer sluiten. Dat doe ik door het 
hendeltje onder de deurklink opzij te draaien.

In de deur is ook een kijkgat. Zo kan ik zien of er iemand voor mijn 
deur staat en wie die persoon is.

82



In mijn kamer hangt een spiegel. 

83

In mijn kamer is een kast.

In deze kast staan een strijkplank en een linnenzak.

In het hotel kan ik mijn was laten doen. Daarvoor moet ik betalen.

IK VERBLIJF IN EEN KING FAMILY KAMER MET KITCHENETTE

MIJN KAMER



Meer informatie hierover kan ik lezen in de fiche die ik in de kast 
kan vinden.

Bovenaan in de kast ligt een extra deken. Ik kan dit deken 
gebruiken als ik dat wil. Daarnaast staat een strijkijzer.

In deze kast ligt ook een haardroger. Ik mag deze haardroger 
verplaatsen als ik dat wil. Op het einde van mijn bezoek leg ik de 
haardroger terug in de kast.

In mijn kamer staat een tweepersoonsbed. Dit is een kingsize bed. 
Dat wil zeggen dat het bed 200 tot 220 centimeter breed is. Op 
het bed liggen enkele kussens. Ik kan alle kussens gebruiken of 
enkele kussens aan de kant leggen als er teveel zijn. Sommige 
kussens zijn zacht. Sommige kussens zijn hard.

84

IK VERBLIJF IN EEN KING FAMILY KAMER MET KITCHENETTE

MIJN KAMER



Naast elke kant van het bed staat een nachtkastje.

Op het ene nachtkastje ligt een telefoon, een notitieboekje en een 
balpen.

In het nachtkastje zit een kluis. Ik kan deze kluis gebruiken tijdens 
mijn verblijf. 

Tegenover het bed staat een televisie op een kast.

85

IK VERBLIJF IN EEN KING FAMILY KAMER MET KITCHENETTE

MIJN KAMER



Als ik de televisie aan doe, krijg ik eerst meer informatie over het 
hotel.

Ik gebruik de afstandsbediening om naar een andere zender te 
gaan.

Op de kast staan een waterkoker, thee en koffie. Ik mag de thee en 
koffie gratis drinken als ik dat wil. 

In de kamer staat een bureau. Onder het bureau staat een vuilbak. 

86

IK VERBLIJF IN EEN KING FAMILY KAMER MET KITCHENETTE

MIJN KAMER



Op het bureau ligt een boekje met meer informatie over het hotel. 

In mijn kamer staan een zetel en een salontafel. Deze zetel kan 
uitgeklapt worden tot slaapbank. Dan kan hier nog een derde 
persoon op slapen.

In mijn kamer is een kitchenette. 
Dat is een kleine keuken. Deze 
keuken kan er uitzien zoals op de 
foto’s. De keuken kan er ook 
anders uitzien. 

In elke keuken is er een gootsteen, koelkast en een microgolf.
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IK VERBLIJF IN EEN KING FAMILY KAMER MET KITCHENETTE

MIJN KAMER



Het materiaal dat ik gebruik om te koken en/of te eten kan ik zelf 
meebrengen. Ik kan ook vragen aan een medewerker van het 
hotel of ik het materiaal van het hotel mag gebruiken. Dat is gratis.

In mijn kamer staat een tafel. Ik kan aan 
deze tafel zitten als ik wil. De tafel kan er 
anders uitzien dan op de foto. De tafel 
kan een gewone tafel zijn met 4 stoelen. 
De tafel kan ook een hoge tafel zijn met 2 
krukken. 
Als ik op voorhand wil weten welke tafel 
ik zal hebben, kan ik bellen naar het hotel.

Ik kan de temperatuur in de kamer aanpassen via deze 
afstandsbediening. De afstandsbediening hangt aan de muur. 
Ik kan de temperatuur hoger of lager zetten. Ik kan ook kiezen om 
de kracht van de blazers hoger of lager te zetten.

Als ik de kracht van de blazers verhoog, hoor ik een blazend geluid.

88

IK VERBLIJF IN EEN KING FAMILY KAMER MET KITCHENETTE

MIJN KAMER



In elke kamer hangt een schilderij boven het bed. Dit schilderij kan 
er uit zien zoals op de afbeelding hiernaast. Het schilderij kan er 
ook anders uitzien. Dat is oké.

De vloer in de hotelkamer bestaat uit een grijs tapijt met een wit 
patroon.

De meeste muren in de kamer zijn in het wit geschilderd. 1 muur 
is in het groen geschilderd.
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IK VERBLIJF IN EEN KING FAMILY KAMER MET KITCHENETTE

MIJN KAMER

In mijn kamer zijn 1 of meerdere ramen. Deze ramen kunnen niet 
open. 



Ik kan een gordijn voor het raam doen. Er kan nog licht langs het 
gordijn naar binnen schijnen. Hierdoor zal het nooit volledig 
donker zijn.

In mijn kamer is een badkamer. Dit is de deur van de badkamer. 

Deze deur kan ik dicht schuiven als ik dat wil.
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IK VERBLIJF IN EEN KING FAMILY KAMER MET KITCHENETTE

MIJN KAMER

Ik kan de schuifdeur op slot doen door het hendeltje horizontaal 
te draaien.



Dit is de badkamer. In de badkamer is een lavabo, douche en toilet.

Als ik het licht in de badkamer aandoe, hoor ik het geluid van de 
ventilator. 

Dit is de douche.
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IK VERBLIJF IN EEN KING FAMILY KAMER MET KITCHENETTE

MIJN KAMER

In de douche is een losse douchekop.



In de douche bestaan de muren uit tegels in verschillende tinten 
bruin. 

Dit is het toilet.

Dit is de lavabo.
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IK VERBLIJF IN EEN KING FAMILY KAMER MET KITCHENETTE

MIJN KAMER

Aan de lavabo hangen handdoeken. Ik kan deze handdoeken 
gebruiken tijdens mijn verblijf. 



Als ik wil dat de kuisploeg mijn handdoek ververst, leg ik deze op 
de grond. De volgende keer dat de kuisploeg komt kuisen, zullen 
ze deze handdoeken vervangen door verse handdoeken. 

Boven de lavabo en in de douche hangen enkele wasproducten. 
Dit zijn shampoo, douchegel en zoveel meer. Ik mag deze 
gebruiken tijdens mijn verblijf.

In de badkamer zelf bestaan de muren uit witte tegels en de vloer 
uit zwarte tegels.
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IK VERBLIJF IN EEN KING FAMILY KAMER MET KITCHENETTE

MIJN KAMER

In mijn hotelkamer is een deurhanger. Deze deurhanger kan ik aan 
de buitenkant van mijn kamerdeur hangen. 



MIJN KAMER

Als ik de blauwe kant toon, wil dat zeggen dat de kuisploeg mijn 
kamer mag kuisen. 

IK VERBLIJF IN EEN KING FAMILY KAMER MET KITCHENETTE

Als de kuisploeg mijn kamer komt kuisen, zullen ze mijn bed 
opmaken. Ze zullen ook mijn handdoeken verversen en vuilbak 
leegmaken. Ze zullen niet aan mijn spullen zitten. 

Als ik de rode kant toon, wil dat zeggen dat de kuisploeg mijn 
kamer niet mag kuisen. Dan komen ze een andere keer terug. 
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MIJN KAMER

Ik verblijf in een Double King Kamer met Kitchenette. Dat betekent 
dat er in mijn kamer 2 kingsize bedden staan en een 
kitchenette. Dat is een kleine keuken. Hieronder wordt overlopen 
wat ik in mijn kamer zal zien. Het kan zijn dat mijn kamer er een 
beetje anders uitziet dan op de foto’s. Dat is oké. 

…………………………………..……….………………………………………………………

……………………………….zullen samen met mij in deze kamer slapen.

IK VERBLIJF IN EEN DOUBLE KING KAMER MET KITCHENETTE

Ik ben binnen in mijn kamer. Ik steek mijn hotelbadge in de houder 
naast de deur. Dan pas zal de elektriciteit in mijn kamer werken. 

Als ik dat wil, kan ik mijn kamer sluiten. Dat doe ik door het 
hendeltje onder de deurklink opzij te draaien.

In de deur is ook een kijkgat. Zo kan ik zien of er iemand voor mijn 
deur staat en wie die persoon is.
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In mijn kamer hangt een spiegel. 
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In mijn kamer is een kast.

In deze kast staan een strijkplank en een linnenzak.

In het hotel kan ik mijn was laten doen. Daarvoor moet ik betalen.

IK VERBLIJF IN EEN DOUBLE KING KAMER MET KITCHENETTE

MIJN KAMER



Meer informatie hierover kan ik lezen in de fiche die ik in de kast 
kan vinden.

Bovenaan in de kast ligt een extra deken. Ik kan dit deken 
gebruiken als ik dat wil. Daarnaast staat een strijkijzer.

In deze kast ligt ook een haardroger. Ik mag deze haardroger 
verplaatsen als ik dat wil. Op het einde van mijn bezoek leg ik de 
haardroger terug in de kast.

In mijn kamer staan 2 tweepersoonsbedden. Dit zijn kingsize 
bedden. Dat wil zeggen dat de bedden 200 tot 220 centimeter 
breed zijn. Op het bed liggen enkele kussens. Ik kan alle kussens 
gebruiken of enkele kussens aan de kant leggen als er teveel zijn. 
Sommige kussens zijn zacht. Sommige kussens zijn hard.
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IK VERBLIJF IN EEN DOUBLE KING KAMER MET KITCHENETTE

MIJN KAMER



Naast elke kant van het bed staat een nachtkastje.

Op het ene nachtkastje ligt een telefoon, een notitieboekje en een 
balpen.

In het nachtkastje zit een kluis. Ik kan deze kluis gebruiken tijdens 
mijn verblijf. 

Tegenover het bed staat een televisie op een kast. 
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IK VERBLIJF IN EEN DOUBLE KING KAMER MET KITCHENETTE

MIJN KAMER



Als ik de televisie aan doe, krijg ik eerst meer informatie over het 
hotel.

Ik gebruik de afstandsbediening om naar een andere zender te 
gaan.

Op de kast staan een waterkoker, thee en koffie. Ik mag de thee en 
koffie gratis drinken als ik dat wil. 
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IK VERBLIJF IN EEN DOUBLE KING KAMER MET KITCHENETTE

MIJN KAMER

Deze televisie kan ook in de keuken staan. Dat is oké.



In de kamer staat een bureau. Onder het bureau staat een vuilbak. 

Op het bureau ligt een boekje met meer informatie over het hotel. 

In mijn kamer is een kitchenette. Dat is een kleine keuken. Deze 
keuken kan er uitzien zoals op de foto’s. De keuken kan er ook 
anders uitzien. 

In elke keuken is er een gootsteen, koelkast en een microgolf.
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IK VERBLIJF IN EEN DOUBLE KING KAMER MET KITCHENETTE

MIJN KAMER



Het materiaal dat ik gebruik om te koken en/of te eten kan ik zelf 
meebrengen. Ik kan ook vragen aan een medewerker van het 
hotel of ik het materiaal van het hotel mag gebruiken. Dat is gratis.

In mijn kamer staan een tafel en 2 
groene zetels.

Ik kan de temperatuur in de kamer aanpassen via deze 
afstandsbediening. De afstandsbediening hangt aan de muur. 
Ik kan de temperatuur hoger of lager zetten. Ik kan ook kiezen om 
de kracht van de blazers hoger of lager te zetten.

Als ik de kracht van de blazers verhoog, hoor ik een blazend geluid.
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IK VERBLIJF IN EEN DOUBLE KING KAMER MET KITCHENETTE

MIJN KAMER



In elke kamer hangt een schilderij boven de bedden. Dit schilderij 
kan er uit zien zoals op de afbeelding hiernaast. Het schilderij kan 
er ook anders uitzien. Dat is oké.

De vloer in de hotelkamer bestaat uit een grijs tapijt met een wit 
patroon.

De meeste muren in de kamer zijn in het wit geschilderd. 1 muur 
is in het groen geschilderd.
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IK VERBLIJF IN EEN DOUBLE KING KAMER MET KITCHENETTE

MIJN KAMER

In mijn kamer zijn 1 of meerdere ramen. Deze ramen kunnen niet 
open. 



Ik kan een gordijn voor het raam doen. Er kan nog licht langs het 
gordijn naar binnen schijnen. Hierdoor zal het nooit volledig 
donker zijn.

In mijn kamer is een badkamer. Dit is de deur van de badkamer. 

Deze deur kan ik dicht schuiven als ik dat wil.
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IK VERBLIJF IN EEN DOUBLE KING KAMER MET KITCHENETTE

MIJN KAMER

Ik kan de schuifdeur op slot doen door het hendeltje horizontaal 
te draaien.



Dit is de badkamer. In de badkamer is een lavabo, douche en toilet.

Als ik het licht in de badkamer aandoe, hoor ik het geluid van de 
ventilator. 

Dit is de douche.
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IK VERBLIJF IN EEN DOUBLE KING KAMER MET KITCHENETTE

MIJN KAMER

In de douche is een losse douchekop.



In de douche bestaan de muren uit tegels in verschillende tinten 
bruin. 

Dit is het toilet.

Dit is de lavabo.
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IK VERBLIJF IN EEN DOUBLE KING KAMER MET KITCHENETTE

MIJN KAMER

Aan de lavabo hangen handdoeken. Ik kan deze handdoeken 
gebruiken tijdens mijn verblijf. 



Als ik wil dat de kuisploeg mijn handdoek ververst, leg ik deze op 
de grond. De volgende keer dat de kuisploeg komt kuisen, zullen 
ze deze handdoeken vervangen door verse handdoeken. 

Boven de lavabo en in de douche hangen enkele wasproducten. 
Dit zijn shampoo, douchegel en zoveel meer. Ik mag deze 
gebruiken tijdens mijn verblijf.

In de badkamer zelf bestaan de muren uit witte tegels en de vloer 
uit zwarte tegels.
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IK VERBLIJF IN EEN DOUBLE KING KAMER MET KITCHENETTE

MIJN KAMER

In mijn hotelkamer is een deurhanger. Deze deurhanger kan ik aan 
de buitenkant van mijn kamerdeur hangen. 



MIJN KAMER

Als ik de blauwe kant toon, wil dat zeggen dat de kuisploeg mijn 
kamer mag kuisen. 

IK VERBLIJF IN EEN DOUBLE KING KAMER MET KITCHENETTE

Als de kuisploeg mijn kamer komt kuisen, zullen ze mijn bed 
opmaken. Ze zullen ook mijn handdoeken verversen en vuilbak 
leegmaken. Ze zullen niet aan mijn spullen zitten. 

Als ik de rode kant toon, wil dat zeggen dat de kuisploeg mijn 
kamer niet mag kuisen. Dan komen ze een andere keer terug. 
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MIJN KAMER

Ik verblijf in een MIVA ‘Disabled’ Kamer. Dat wil zeggen dat mijn 
kamer volledig rolstoeltoegankelijk is. Hieronder wordt 
overlopen wat ik in mijn kamer zal zien. Het kan zijn dat mijn 
kamer er een beetje anders uitziet dan op de foto’s. Dat is oké. 

…………………………………..……….………………………………………………………

……………………………….zullen samen met mij in deze kamer slapen.

IK VERBLIJF IN EEN MIVA (DISABLED) KAMER

Ik ben binnen in mijn kamer. Ik steek mijn hotelbadge in de houder 
naast de deur. Dan pas zal de elektriciteit in mijn kamer werken. 

Als ik dat wil, kan ik mijn kamer sluiten. Dat doe ik door het 
hendeltje onder de deurklink opzij te draaien.

In de deur zijn twee kijkgaten. Er is een kijkgat op rolstoelhoogte 
en er is een kijkgat op ooghoogte van niet-rolstoelgebruikers.
Zo kan ik zien of er iemand voor mijn deur staat en wie die per-
soon is.
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In mijn kamer hangt een spiegel. 
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In mijn kamer is een kast.

In deze kast staan een strijkplank en een linnenzak.

In het hotel kan ik mijn was laten doen. Daarvoor moet ik betalen.

IK VERBLIJF IN EEN MIVA (DISABLED) KAMER

MIJN KAMER



Meer informatie hierover kan ik lezen in de fiche die ik in de kast 
kan vinden.

Bovenaan in de kast ligt een extra deken. Ik kan dit deken 
gebruiken als ik dat wil. Daarnaast staat een strijkijzer.

In deze kast ligt ook een haardroger. Ik mag deze haardroger 
verplaatsen als ik dat wil. Op het einde van mijn bezoek leg ik de 
haardroger terug in de kast.

In mijn kamer staat een tweepersoonsbed. Dit is een kingsize bed. 
Dat wil zeggen dat het bed 200 tot 220 centimeter breed is. Op 
het bed liggen enkele kussens. Ik kan alle kussens gebruiken of 
enkele kussens aan de kant leggen als er teveel zijn. Sommige 
kussens zijn zacht. Sommige kussens zijn hard.
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IK VERBLIJF IN EEN MIVA (DISABLED) KAMER

MIJN KAMER



Naast elke kant van het bed staat een nachtkastje.

Op het ene nachtkastje ligt een telefoon, een notitieboekje en een 
balpen.

In het nachtkastje zit een kluis. Ik kan deze kluis gebruiken tijdens 
mijn verblijf. 

In de hoek naast het bed hangt een touw. Ik kan aan dit touw 
trekken. Dat betekent dat ik hulp nodig heb. Dan krijgt een 
medewerker van het hotel dit te horen. Deze medewerker komt 
dan zo snel mogelijk helpen.
Als ik per ongeluk aan het touw trok, kan ik bellen naar de recep-
tie om dit te zeggen. Dan zal er niemand naar mijn kamer komen. 
Om te bellen naar de receptie, druk ik op de knop waarop staat 
‘Receptie’.
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IK VERBLIJF IN EEN MIVA (DISABLED) KAMER

MIJN KAMER



Tegenover het bed staat een televisie op een kast. 
Als ik de televisie aan doe, krijg ik eerst meer informatie over het 
hotel.

Ik gebruik de afstandsbediening om naar een andere zender te 
gaan.

Op de kast staan een waterkoker, thee en koffie. Ik mag de thee en 
koffie gratis drinken als ik dat wil. 

In de kamer staat een bureau. Onder het bureau staat een vuilbak. 
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IK VERBLIJF IN EEN MIVA (DISABLED) KAMER

MIJN KAMER



Op het bureau ligt een boekje met meer informatie over het hotel. 

In mijn kamer staan een zetel en een salontafel. Deze zetel kan 
uitgeklapt worden tot slaapbank. Dan kan hier nog een derde 
persoon op slapen.

Ik kan de temperatuur in de kamer aanpassen via deze 
afstandsbediening. De afstandsbediening hangt aan de muur. 
Ik kan de temperatuur hoger of lager zetten. Ik kan ook kiezen om 
de kracht van de blazers hoger of lager te zetten.

Als ik de kracht van de blazers verhoog, hoor ik een blazend geluid.
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IK VERBLIJF IN EEN MIVA (DISABLED) KAMER

MIJN KAMER



In elke kamer hangt een schilderij boven het bed. Dit schilderij kan 
er uit zien zoals op de afbeelding hiernaast. Het schilderij kan er 
ook anders uitzien. Dat is oké.

De vloer in de hotelkamer bestaat uit een grijs tapijt met een wit 
patroon.

De meeste muren in de kamer zijn in het wit geschilderd. 1 muur 
is in het groen geschilderd.
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IK VERBLIJF IN EEN MIVA (DISABLED) KAMER

MIJN KAMER

In mijn kamer is een groot raam. Dit raam kan niet open. 



Ik kan een gordijn voor het raam doen. Er kan nog licht langs het 
gordijn naar binnen schijnen. Hierdoor zal het nooit volledig 
donker zijn.

In mijn kamer is een badkamer. Dit is de deur van de badkamer. 

Deze deur kan ik dicht schuiven als ik dat wil.
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IK VERBLIJF IN EEN MIVA (DISABLED) KAMER

MIJN KAMER

Ik kan de schuifdeur op slot doen door het hendeltje horizontaal 
te draaien.



Dit is de badkamer. In de badkamer is een lavabo, douche en 
toilet. De hele badkamer is rolstoeltoegankelijk.

Als ik het licht in de badkamer aandoe, hoor ik het geluid van de 
ventilator. 

Dit is de douche. In de douche is een klapstoeltje.

116

IK VERBLIJF IN EEN MIVA (DISABLED) KAMER

MIJN KAMER

In de douche is een losse douchekop.



In de douche bestaan de muren uit tegels in verschillende tinten 
bruin. 

Dit is het toilet.

Dit is de lavabo. Naast de lavabo liggen handdoeken. Ik kan deze 
handdoeken gebruiken tijdens mijn verblijf. 
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IK VERBLIJF IN EEN MIVA (DISABLED) KAMER

MIJN KAMER

Als ik wil dat de kuisploeg mijn handdoek ververst, leg ik deze op 
de grond. De volgende keer dat de kuisploeg komt kuisen, zullen 
ze deze handdoeken vervangen door verse handdoeken. 



Boven de lavabo en in de douche hangen enkele wasproducten. 
Dit zijn shampoo, douchegel en zoveel meer. Ik mag deze 
gebruiken tijdens mijn verblijf.

In de badkamer zelf bestaan de muren uit witte tegels en de vloer 
uit zwarte tegels.
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IK VERBLIJF IN EEN MIVA (DISABLED) KAMER

MIJN KAMER

In mijn hotelkamer is een deurhanger. Deze deurhanger kan ik aan 
de buitenkant van mijn kamerdeur hangen. 

Als ik de blauwe kant toon, wil dat zeggen dat de kuisploeg mijn 
kamer mag kuisen. 



MIJN KAMER

IK VERBLIJF IN EEN MIVA (DISABLED) KAMER

Als de kuisploeg mijn kamer komt kuisen, zullen ze mijn bed 
opmaken. Ze zullen ook mijn handdoeken verversen en vuilbak 
leegmaken. Ze zullen niet aan mijn spullen zitten. 

Als ik de rode kant toon, wil dat zeggen dat de kuisploeg mijn 
kamer niet mag kuisen. Dan komen ze een andere keer terug. 
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ANDERE FACILITEITEN
DE GEMEENSCHAPPELIJKE ZITHOEK

DE FITNESSRUIMTE

DE ONTBIJTRUIMTE

DE VERGADERRUIMTE
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ANDERE FACILITEITEN

In het Hampton by Hilton Antwerp Central Station is een 
gemeenschappelijke zithoek. Deze zithoek is op de eerste 
verdieping. 

DE GEMEENSCHAPPELIJKE ZITHOEK

Ik ga naar de receptie. Ik stap door tot op het einde.

Dit is de zithoek. In deze zithoek staan enkele zetels waarop ik kan 
zitten als ik dat wil.

Naast de zithoek is ook een bar en eetruimte. De bar is 24/7 open.  
Dat wil zeggen dat de bar op elke dag en op elk uur open is.
Ik kan iets bestellen aan de bar om te eten of te drinken als ik dat 
wil.
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ANDERE FACILITEITEN

Dit kan ik opeten/opdrinken aan de tafels naast de bar of in de 
zithoek.

Ik kan ook altijd iets kopen uit de bar aan de receptie. Dit betaal ik 
aan de receptie. 

Dit drinken mag ik opdrinken in de bar, meenemen naar buiten of 
meenemen naar mijn kamer.

Naast de gemeenschappelijke zithoek is een business corner. Hier 
staat een lange tafel.
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DE GEMEENSCHAPPELIJKE ZITHOEK



ANDERE FACILITEITEN

Op deze tafel staan 2 computers. Tijdens mijn verblijf in het hotel 
mag ik deze computers gebruiken. Ik kan ook iets uitprinten als ik 
dat wil. Als ik minder dan 10 pagina’s moet printen, hoef ik niets 
te betalen. Als ik meer dan 10 pagina’s print, betaal ik 10 cent per 
pagina. Dit bedrag betaal ik aan de receptie.

DE GEMEENSCHAPPELIJKE ZITHOEK

In de zithoek en bij de receptie hoor ik muziek spelen. Er hangen 
ook enkele televisies in de zithoek. Het geluid van deze televisies 
staat niet aan.
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ANDERE FACILITEITEN

DE FITNESSRUIMTE

In het Hampton by Hilton Antwerp Central Station is een 
fitnessruimte. Ik mag hier komen sporten tijdens mijn verblijf als 
ik dat wil. De fitness is 24/7 open.  Dat wil zeggen dat de fitness 
op elke dag en op elk uur open is. Op sommige momenten kan er 
meer volk zijn in de fitness. Het is meestal drukker tussen 7 en 10 
uur ’s morgens. Na 19 uur is het ook meestal iets drukker. Als ik de 
drukte wil vermijden, ga ik best tussen 10 en 19 uur.

Als ik jonger ben dan 14 jaar mag ik enkel onder begeleiding van 
een volwassen persoon fitnessen in deze fitness.

De fitness is op verdieping 
-2. Ik kan naar de fitness 
gaan met de trap of met 
de lift.
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Ik ben op verdieping -2. 



Tegen de muur staat een kast. In deze kast liggen enkele 
handdoeken. Ik kan hier een handdoeken nemen om te 
gebruiken in de fitness. In de fitnessruimte zelf liggen ook steeds 
enkele handdoeken.

Ik volg het blauwe pad naar de fitnessruimte.
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ANDERE FACILITEITEN

DE FITNESSRUIMTE

Ik ben op het einde van de gang. 

De deur aan de linkerkant is de deur van de fitnessruimte. 
Deze deur is op slot.



Om de deur te openen hou ik mijn hotelbadge tegen het zwarte 
vierkant. Het slot gaat open. Nu kan ik de deur open doen.

Dit is de fitnessruimte. In de fitnessruimte staan cardiotoestellen.

126

ANDERE FACILITEITEN

DE FITNESSRUIMTE

In de fitnessruimte staan ook krachttoestellen.

In de fitnessruimte is een televisie. Tijdens het sporten kan ik naar 
deze televisie kijken. De televisie hangt boven een kast. In deze 
kast liggen handdoeken die ik kan gebruiken in de fitness.



Als ik klaar ben met de handdoek, doe ik de handdoek in het 
wegwerpvak van de kast.

In de fitnessruimte staat een watertank. Hier kan ik water nemen 
als ik dat wil.
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ANDERE FACILITEITEN

DE FITNESSRUIMTE

Ik plaats een beker in de machine. Ik druk op de blauwe knop om 
koud water te krijgen. Ik druk op de witte knop om water op 
kamertemperatuur te krijgen.

Als ik klaar ben met sporten, moet ik de fitnesstoestellen die ik 
gebruikt heb afkuisen. Dit doe ik door papier te nemen uit de 
houder.



Ik kan kuisproduct nemen en spuiten op de delen van het 
fitnesstoestel die ik heb vuilgemaakt.

Ik ga terug naar buiten via dezelfde deur waarmee ik binnen ben 
gekomen.
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ANDERE FACILITEITEN

DE FITNESSRUIMTE



DE ONTBIJTRUIMTE
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ANDERE FACILITEITEN

In het Hampton by Hilton Antwerp Central Station is een 
ontbijtruimte. Van maandag tot vrijdag kan ik komen ontbijten in 
deze ontbijtruimte tussen 6u30 en 10u. Op zaterdag en zondag 
kan ik hier komen eten tussen 6u30 en 11u30. 

In de lift hangt een fiche met meer informatie over de drukke en 
rustige ontbijttijden. Tijdens de week kan ik rustig ontbijten tussen 
6u30 en 7u30 of tussen 8u30 en 10u. Tijdens het weekend kan ik 
rustig ontbijten tussen 6u30 en 9u. Op andere momenten kan het 
drukker zijn tijdens het ontbijt. Het kan soms zijn dat deze uren 
niet helemaal kloppen als ik er ben. Dat is oké.

De ontbijtruimte is op de eerste verdieping. Ik ga naar de receptie. 
Ik stap door tot op het einde.

Op het einde van de receptie ga ik naar rechts.



De ontbijtruimte is aan de rechterkant. In de ontbijtruimte is het 
self-service. Dat wil zeggen dat ik zelf mijn eten ga halen. 
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Soms staat er een omheining voor de ontbijthoek. Dan is de 
ontbijthoek nog niet open. Ik wacht geduldig tot de ontbijthoek 
open gaat of ik kom op een ander moment terug.

Ik kies een plaats aan een tafel in de ontbijtruimte. 

Ik ga mijn eten halen in de ontbijthoek. Ik neem eerst een 
dienblad. 

DE ONTBIJTRUIMTE

ANDERE FACILITEITEN
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Daarop kan ik mijn borden, kommetjes, glazen en/of tassen zetten.

Dit servies kan ik nemen onder de toog.

Ik kan zelf kiezen wat ik neem om te eten en hoeveel ik neem. 
Ik let er op dat ik niet teveel neem. Ik kan altijd terugkomen als ik 
nog wat wil.

Ik kan ook iets nemen om te drinken. 

DE ONTBIJTRUIMTE

ANDERE FACILITEITEN



Ik ga naar de machine van de drank die ik wil. Dat kan bijvoorbeeld 
fruitsap zijn, maar ik kan ook iets anders kiezen.

Ik neem een glas en plaats het onder de knoppen van de machine. 
Ik druk op de knop. Er komt drank uit de machine. Ik hoef maar 1 
keer te drukken om mijn glas te laten vullen.

Bij het ontbijt horen ook war-
me en koude gerechten. Deze 
gerechten zijn niet elke dag 
hetzelfde. Dat is oké. Dan neem 
ik iets anders.

Bij het meeste eten staat een bordje met informatie. Zo kan ik 
weten welk eten er op elk bord of in elke kom zit.
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DE ONTBIJTRUIMTE

ANDERE FACILITEITEN



Ik neem de grijptang of lepel om 
het eten te nemen. Daarna leg ik 
de grijptang of lepel terug.

In de ontbijtruimte is een broodrooster. Ik steek mijn boterham in 
de bovenste schuif van de broodrooster. De boterham zal 
automatisch in de broodrooster verdwijnen. Als de boterham 
klaar is komt hij tevoorschijn op de onderste schuif. Dan kan ik de 
boterham uit de broodrooster nemen.

In de ontbijtruimte is ook een wafelijzer. Ik kan dit wafelijzer 
gebruiken als ik dat wil.

Achter het wafelijzer hangt een fiche met meer informatie over 
hoe ik dit wafelijzer moet gebruiken. Als ik dit liever niet zelf doe, 
kan ik altijd vragen aan een begeleider om mij te helpen.
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DE ONTBIJTRUIMTE

ANDERE FACILITEITEN



Als ik al mijn eten heb gekozen, ga ik naar mijn tafel. Ik eet mijn 
eten rustig op. Als ik wil, kan ik altijd eten of drinken bijnemen.

De muren in de ontbijtruimte zijn wit of blauw geschilderd. 
De vloer bestaat uit houten planken.
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Soms kan het zijn dat ik even moet aanschuiven om iets te nemen. 
Dat is oké. Ik doe mijn best om geduldig te wachten. 

In de ontbijtruimte kan er veel volk zijn. Dan kan er veel lawaai zijn. 

DE ONTBIJTRUIMTE

ANDERE FACILITEITEN



In de ontbijtruimte hoor ik muziek spelen. 

Als ik niet zo goed tegen lawaai kan, kan ik mijn koptelefoon 
meebrengen. Ik doe mijn koptelefoon aan als er veel lawaai is.
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Als ik klaar ben met eten, wacht ik tot de andere mensen van mijn 
groep klaar zijn met eten. 

Ik plaats mijn dienblad in het afruimrek. Daarna verlaten we 
samen de ontbijtruimte. 

DE ONTBIJTRUIMTE

ANDERE FACILITEITEN



In het Hampton By Hilton Antwerpen Central Station is een 
vergaderruimte. Ik kan deze vergaderruimte reserveren. Dat doe 
ik via de website of bij een medewerker aan de receptie.
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De vergaderruimte is op de eerste verdieping. Ik ga naar de 
receptie. Ik stap door tot op het einde.

Op het einde van de receptie ga ik naar rechts.

Op het einde van de gang is de vergaderruimte.

DE VERGADERRUIMTE

ANDERE FACILITEITEN



ANDERE FACILITEITEN

Dit is de vergaderruimte. De vergaderruimte is uitgerust met een 
conferentietelefoon, flipchart en televisie uitgerust met click to 
share voor presentaties.
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DE VERGADERRUIMTE



ACTIVITEITEN RONDOM HET HOTEL

AUTISMEVRIENDELIJKE ACTIVITEITEN RONDOM HET HOTEL

Rondom het hotel zijn er enkele activiteiten die ik kan doen met 
stappenplan van Toerisme voor Autisme. Hieronder worden deze 
activiteiten opgesomd. 
De stappenplannen voor deze activiteiten kan je gratis 
downloaden op de website www.toerismevoorautisme.be

In de buurt van het hotel kan ik naar ZOO Antwerpen gaan. 
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In de buurt van het hotel kan ik naar het M HKA gaan. 

In de buurt van het hotel kan ik naar Kinderboerderij Rivierenhof 
gaan. 



EINDE VAN HET VERBLIJF: WAT NU?

IK CHECK UIT HET HOTEL

Mijn verblijf in het Hampton by Hilton Antwerp Central Station zit 
er op. Het is tijd om naar huis te gaan. Ik maak mijn valies. 

Ik moet ten laatste uitchecken om 12 uur. Ik kan ook altijd vroeger 
uitchecken als ik dat wil.
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Om uit te checken ga ik terug naar de receptie.

Ik wacht geduldig tot een medewerker van het hotel naar me toe 
komt. 



EINDE VAN HET VERBLIJF: WAT NU?

Ik zeg dat ik graag zou uitchecken. Ik vertel ook hoe mijn verblijf 
was.

Ik geef mijn sleutel terug aan de medewerker. 
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Ik neem afscheid van de medewerker en vertrek. 

Als ik snel wil uitchecken kan ik ook altijd mijn hotelbadge in het 
bakje waarop ‘EXPRESS CHECKOUT’ staat steken. Daarna kan ik 
meteen vertrekken.

IK CHECK UIT HET HOTEL



EINDE VAN HET VERBLIJF: WAT NU?

Als ik dat wil, kan ik mijn bagage nog even achterlaten in het hotel. 
Dat kan bijvoorbeeld handig zijn als ik nog een dag zal 
rondwandelen in Antwerpen. Dan vraag ik aan de medewerker 
van het hotel of hij/zij mijn bagage wil opbergen. 
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Ik ga met de lift naar de benedenverdieping. Ik kan ook met de 
trap gaan als ik wil.

IK CHECK UIT HET HOTEL

Ik ga door de dubbele schuifdeur naar buiten.



DE TERUGWEG
IK GA MET DE TREIN 

IK GA MET DE AUTO 

IK GA MET DE BUS

IK GA MET DE FIETS 

IK GA TE VOET
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DE TERUGWEG

DE TERUGWEG

Ik doe mijn best om te vertrekken uit het Hampton by Hilton Antwerp Central 

Station om …….………… (uur). Het kan zijn dat we een klein beetje later 

vertrekken. Dat is geen probleem. 

Ik ben ongeveer ………………………………………………….. onderweg naar huis. 

Het kan zijn dat we iets minder lang of langer onderweg zijn. Dat is oké. 
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DE TERUGWEG

IK GA MET DE TREIN
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Ik stap van het Hampton by Hilton Antwerp Central Station naar 
het station van Antwerpen. Ik moet ongeveer 2 minuten 
wandelen. Ik kan mijn treinrit opzoeken op deze website:
www.nmbs.be.

Ik stap op de trein. 

Het kan zijn dat ik tijdens mijn treinrit 1 of meerdere keren moet 

overstappen. 

Ik stap over in het station van …………………………………………………… 

of in de stations van .......................................................................

...................................................................................................

Het kan ook zijn dat ik tijdens mijn treinrit niet moet 

overstappen. Dan blijf ik zitten op deze trein tot ik aan de halte 

ben van mijn bestemming. 

Ik stap af aan de halte …………………………………………………………………



DE TERUGWEG

Ik stap van het Hampton by Hilton Antwerp Central Station naar 
de parking waar onze auto geparkeerd staat. 

IK GA MET DE AUTO
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Ik ga met de auto naar 

………..……………………………………………………………….... (bestemming). 

Ik ga niet met de auto op de foto, maar met onze eigen auto.



DE TERUGWEG

Ik stap van het Hampton by Hilton Antwerp Central Station naar 

de bushalte van de bus met nummer …………….. Het is ongeveer 

……….. minuten stappen.

IK GA MET DE BUS

Ik stap op de bus. 

Ik ga met de bus naar ……………….…………………………. (bestemming)

De rit duurt ongeveer ……….. minuten. 

Ik stap af aan halte ……………………………………………………………………
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DE TERUGWEG

IK GA MET DE FIETS
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Ik ga naar mijn fiets. Ik doe mijn fietsslot open. Ik ga met de fiets 

naar ………………………………………………………………. (bestemming).  



DE TERUGWEG

Ik ga te voet naar ………………………………………………………………….. 
(bestemming).

IK GA TE VOET
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Dit is het einde van mijn bundel. Zo zal mijn verblijf eruitzien. Het kan zijn dat er dingen veranderen. Dat is oké. 
Als er dingen veranderen, zullen mijn begeleiders dit aanduiden op dit schema. Zo maken we er samen een fijne 

vakantie van. 
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