Alle bezoekers moeten steeds in staat zijn om veilig te kunnen zitten en
zich vast te kunnen houden tijdens de rit.
Voor sommige attracties zijn een volledig besef van tijd en ruimte
noodzakelijk om de veiligheid tijdens de rit te kunnen garanderen.
Daarom zijn de volgende attracties niet toegankelijk voor

personen met een mentale handicap:
PLOPSALAND
DE PANNE

PLOPSA COO

PLOPSA INDOOR
COEVORDEN

PLOPSA INDOOR
HASSELT

K3 Slingermolen

Slingermolen

HOLIDAY PARK

De Boomstammetjes

Zetellift

SpringFlyer

Bobslee

Donnerfluss

Wienerwalz

Mega Mindy Flyer

Teufelsfässer

Mega Mindy Jetski

Splash

Bounty Tower

Karting (bestuurder)

Lighthouse Tower

(**)Indien u als gezin met
meer dan 4 personen van deze
voorrangsregel gebruik wenst te
maken, kan dit enkel wanneer u
vooraf schriftelijk contact opneemt
met het directiesecretariaat via
info@plopsa.be.
(***) Volgende attracties zijn niet
via de uitgang toegankelijk:
Plopsaland De Panne
SuperSplash
De Vleermuis
De Konijntjes
Anubis The Ride
Plopsa Coo
Coaster
De Konijntjes
Zetellift
Octopus

EN HUN BEGELEIDERS

Expedition GeForce

Verder geldt -eveneens om veiligheidsredenen- voor alle attracties
een maximum aantal personen met een handicap dat tegelijkertijd de
attracties kan bezoeken.
(*)Een begeleider dient minimaal
15 jaar oud te zijn en moet in
staat zijn om de persoon met een
handicap te helpen waar nodig.

GIDS VOOR
PERSONEN MET EEN
HANDICAP
Plopsaland De Panne, Plopsa Coo,
Plopsa Indoor Hasselt, Plopsa Indoor Coevorden
en Holiday Park

Deze gids werd samengesteld om uw verblijf in onze parken
zo aangenaam mogelijk te maken en bevat de nodige informatie voor personen met een handicap en hun begeleiders.

Voor uw bezoek

TÜV SÜD Benelux
Betekomsestraat 98A
B-3128 BAAL
Tel. 016/465127
Fax. 016/465129

Benelux

RAPPORT VAN BEVINDIGEN

U wenst een dag door te brengen in één van onze parken? Wij
heten u alvast van harte welkom. De Plopsa-parken werden
ontworpen met de grootste zorg en aandacht voor al onze
bezoekers. Deze gids werd samengesteld om uw dag zo
goed mogelijk in te plannen en overloopt de voorzieningen
en diensten voor personen met een handicap waarvan u
eventueel gebruik kunt maken.

P-B-11-09-700 458-01
Klant / Client :

Plopsaland

Bezoekplaats / Place of visit:

De Panne

Onderdeel of installatie:

Gehandicaptenbeleid mbt attracties

Order no. Client:
Beoordeling gebaseerd op / Verification based on
EN 13814 Fairground & amusement park machinery and structures -Safety,

1. Onderwerp
Op vraag van Plopsaland werden volgende documenten nagezien:
1.1 Gehandicapten gids met referentie 20110913
1.2 Risico analyse toegankelijkheid attracties voor gehandicapten met referentie 20110913
voor de volgende parken
- Plopsaland De Panne
- Plopsaland Indoor Hasselt
- Plopsacoo
- Plopsaland Indoor Coevoorden
- Holiday park
2. Bevindingen
TUV SUD Benelux kan de regels en beperkingen in beide documenten bijtreden

Rapport nagezien door / report verified by:

Plaats:

Baal

Datum:

2011-09-26

Naam:

Rik Vercruysse

Functie:

Senior Expert

Holiday Park
Flip der Grashüpfer
Holly’s Wilde Autofahrt

Deze voorzieningen en diensten zijn beschikbaar indien u over
een zodanige zelfredzaamheid beschikt dat u niet in staat bent
zonder begeleiding het park en/ of de attractie(s) te bezoeken.
Aangezien onze medewerkers niet bevoegd zijn om enige
beoordeling te maken inzake een (niet) zichtbare handicap
vragen wij om altijd een geldige verklaring (*) van een
onafhankelijke arts voor te leggen waarin bevestigd wordt dat
u niet in staat bent om zonder hulp het park en/of de attracties
te bezoeken en/of niet in staat bent om wachtrijen te doen.
Indien u rolstoelpatiënt of blind bent, dient u deze verklaring
niet voor te leggen.
(*) De verklaring mag maximaal 1 jaar oud zijn
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Parking

Toiletten / Eerste hulp

In alle Plopsa-parken zijn afzonderlijke parkeerplaatsen voorbehouden voor personen met een handicap. Deze plaatsen zijn
beschikbaar op vertoon van een mindervalidenparkeerkaart. De
parking is steeds betalend.

Alle toiletten in de Plopsa-parken zijn uitgerust met speciale
voorzieningen voor personen met beperkte mobiliteit. Voor specifieke
hulp kunt u steeds terecht bij de EHBO-dienst in het park.

Toegangstickets
Plopsa hanteert speciale voordeeltarieven voor personen met
een handicap. Deze tickets zijn enkel te koop aan het onthaal
in de Plopsa-parken. De begeleiders van rolstoelpatiënten en
blinden krijgen gratis toegang. Voor andere begeleiders gelden
de normale toegangstarieven.

Rolstoelen
Een beperkt aantal rolstoelen staat gratis ter beschikking aan
het onthaal in de Plopsa-parken . Tegen inlevering van een
identiteitsbewijs kunt u voor de duur van uw parkbezoek een
rolstoel gebruiken. Het verdient aanbeveling vooraf te reserveren
indien u van deze dienst gebruik wenst te maken, gezien het
aantal beschikbare rolstoelen beperkt is.

Geleidehonden
Geleidehonden zijn toegelaten in het park, enkel en alleen
indien zij voorzien zijn van het officiële, wettelijke hondenjasje.

Toegankelijkheid attracties
Plopsa streeft ernaar zoveel mogelijk attracties gemakkelijk toegankelijk
te maken voor personen met een handicap. Zowel de personen met
een handicap als hun begeleider (*) en maximaal 2 extra personen
(**) kunnen het grootste deel van de toegankelijke attracties via de
uitgang (***) betreden; ook voor de theaterzalen zijn er aparte ingangen
voorzien, die ter plaatse worden aangewezen door onze medewerkers.
Deze speciale toegang wordt verleend op vertoon van de armbandjes,
die u bij aankoop van de tickets aan het onthaal ontvangt.
Om veiligheidsredenen, meer bepaald in geval van een mogelijke
evacuatie, vereisen sommige attracties een goede autonomie en
zelfredzaamheid. Daarom zijn de volgende attracties niet toegankelijk

voor personen met een fysische handicap en blinden:

PLOPSALAND
DE PANNE

PLOPSA
INDOOR
HASSELT

HOLIDAY PARK

SuperSplash

Zetellift

K3 Slingermolen

Slingermolen

Flip der Grashüpfer

Bobslee

De Glijbaan

De Glijbaan

Expedition GeForce
Donnerfluss

De Konijntjes

Vicky The Ride

Anubis

De Klimberg

De Draak

Coaster

De Klimberg

De Scheve Schuit Burg Falkenstein

Anubis The Ride

Splash

Scheve Schuit

De Speelboom

De Boomstammetjes

De Konijntjes

Plop’s Speelboom

Het Vlot

Rollerskater

Octopus

Het Vlot

Teufelsfässer
Bounty Tower
Superwirbel

De Vaat

De Springkastelen

Lighthouse Tower

Dongo’s Race

Mega Mindy Flyer

Holly’s Wilde Autofahrt

De Hangbrug

Alle winkels en restaurants van Plopsa zijn toegankelijk voor
rolstoelgebruikers of personen met beperkte mobiliteit.

PLOPSA
INDOOR
COEVORDEN

De Vleermuis

SpringFlyer

Winkels – Restaurants

PLOPSA COO

Waterfietsen
De Brandweer
Wienerwalz
Mega Mindy Jetski
De Glijbaan
Het Vlot
De Klimboom
Het Spinnenweb

