
Bereikbaarheid 

Ambassade Hotel
Situatieschets van de mindervaliden toegankelijkheid



TOEGANKELIJKHEID

• Het Ambassade Hotel bevindt zich in het hart van de prachtige 

grachtengordel, die in 2010 is toegevoegd aan de UNESCO 

Werelderfgoed-lijst. Het hotel bestaat uit meerdere met elkaar 

verbonden 17e -eeuwse grachten panden. Gezien de aard van het 

hotel en de stringente regelgeving omtrent aanpassingen aan de 

panden is het hotel nog niet rolstoel toegankelijk.

• Het Ambassade Hotel onderzoekt hoe de toegankelijkheid kan worden 
verbeterd. In een eventuele toekomstige verbouwing zullen wij ons 

uiterste best doen om het hotel toegankelijker te maken voor 

mindervaliden.



Entree

• Ons hotel is gevestigd in een 
monumentaal pand waardoor 
wij helaas gelimiteerd zijn in 
het maken van aanpassingen 
aan het gebouw. 

• De hoofdingang van het hotel 
is alleen bereikbaar via 3 
treden van ieder 15,3 cm 
hoog. 

• Aan beide kanten zijn 
handrelingen geplaatst



Receptie

• Eenmaal binnen bevindt u zich dan 
in de lobby van het hotel. De 
receptie bevind zich rechtdoor en 
de Library bar aan de linker zijde en 
aan de rechter zijde de lift. 

• De vloer in de receptie en tot aan 
de lift is hier gelijk. 

• De Library bar is alleen bereikbaar 
via 2 treden van ieder 20 cm. hoog. 

• Aan beide kanten zijn handrelingen 
geplaatst



Brasserie

• De brasserie heeft een eigen ingang aan de 
gracht die slecht toegankelijk is voor 
mindervalide. 

• De brasserie is ook bereikbaar via de 
hoofdingang en dan de lift echter zijn de 
gangen niet breed en ook hier zijn 2 kleine 
trappen met respectievelijke 2 van ieder 
18 en 16 cm. hoog en 1 trede(n) van 18,5 
Cm. hoog. 

• In het restaurant bevinden zich ook enkele 
opstapjes maar er zijn meerdere tafels 
bereikbaar zonder deze opstapjes, geeft U 
alstublieft aan als het om een tafel voor 
mindervaliden gaat. 

• Bij beide trapjes is een handreling 
geplaatst



WC’s

• Vanuit het restaurant is de WC bereikbaar 
via 1 trede van 18,5 cm hoog in de gang

• Bij de treden is een handreling geplaatst

• De WC’s zijn niet ingericht als 
mindervaliden WC maar wel redelijk ruim 
en makkelijk toegankelijk

• In de heren WC is een handreling 
geplaatst

• In de dames WC zullen binnenkort ook 
handrelingen worden geplaatst



Foto’s toilet
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Herentoilet

Entrée Herentoilet



Kamers

• Het Ambassade Hotel beschikt niet over kamers die zijn aangepast 
voor minder validen

• Wel zijn er kamers bereikbaar via de lift en kunnen we meubels 
verwijderen maar deze kamers zijn niet begaanbaar met een rolstoel.



Meer informatie

Voor verdere informatie kunt u terecht bij onze receptie via telefoon of 
email: 

+31 (0)20 555 0 222

info@ambassade-hotel.nl 


