
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
    

Review toelichting 
 

 

Bereikbaarheid 

- Op circa 150 meter afstand van Hotel Première Classe ligt een bushalte aan 

Minervum 7419/7500. De bushalte is ingericht als integraal toegankelijke OV-

halte. 

- Er is vanuit de directe omgeving een goede bewegwijzering naar het Hotel 

Première Classe. De route naar de parkeerplaats van het hotel wordt duidelijk  

aangegeven.  

- Hotel Première Classe beschikt over een groot eigen parkeerterrein dat 

gedeeld wordt met Hotel Campanile. Op het parkeerterrein zijn voldoende 

plaatsen aanwezig welke veilig te gebruiken zijn.  

Op het parkeerterrein op geringe afstand van de entree van het Hotel 

Première Classe liggen twee gehandicaptenparkeerplaatsen. De afmetingen 

van de parkeervakken bedragen circa  320 x 440cm. Ondanks dat de 

parkeervakken niet aan de vereiste afmetingen voldoen, zijn zij wel goed 

Hotel Première Classe 
Breda 



bruikbaar. Bij de vakken staat een bord dat aangeeft dat de twee 

parkeervakken, gehandicaptenparkeerplaatsen zijn. Een kruismarkering 

ontbreekt. 

 

Toegankelijkheid 

- Vanaf het parkeerterrein is de entree van Hotel Campanile (waar de receptie 

zich bevindt) en de entree tot Hotel Première Classe herkenbaar en wordt deze 

bereikt via een bestrate ondergrond. De entree van beide hotels ligt verhoogd 

ten opzichte van het straatniveau van het parkeerterrein. Hiervoor moet het 

trottoir opgegaan worden. Op twee plaatsen naast de entree van Hotel 

Campanile en op meerdere plaatsen nabij de entree tot Hotel Première Classe 

wordt met behulp van een trottoirverlaging het hoogteverschil overbrugd.  

- Het toegangspad vanaf de receptie naar Hotel Campanile naar de entree van 

Hotel Première Classe is vlak bestraat, voldoende breed en zonder obstakels 

uitgevoerd. Vanaf Hotel Campanile kan door visueel beperkten de gevel 

gevolgd worden om bij de toegang tot Hotel Première Classe uit te komen.  

- Gasten voor Hotel Première Classe worden geacht gebruik te maken van de 

24-uurs receptie in Hotel Campanile. Ook voor ontbijt en of avondeten kunnen 

zij terecht in het restaurant in Hotel Campanile. 

- De entree van Hotel Première Classe wordt gevormd door een dubbele 

handmatig te openen deur, waarvan het rechter deurdeel als loopdeur wordt 

gebruikt. De deur is te openen door de keycard voor de reader naast de deur 

te houden. De vrije doorgangsbreedte van één deurdeel bedraagt 85cm en de 

entree is uitgevoerd zonder drempel. 

De reader is moeilijk benaderbaar voor iemand in een rolstoel en hangt op een 

hoogte van 126cm+. Ook opent de deur zwaar. 

- Eenmaal binnen bevindt men zich in een voldoende ruim portaal van waaruit 

de kamers op de begane grond en de verdiepingen bereikbaar zijn.  

- Het centrale trappenhuis bevindt zich tegenover de entree en verbindt de 

begane grond en de verdiepingen met elkaar. 

Elk trapdeel is voorzien van een leuning aan weerszijden van de trap. 

Er is op de treden een soort van tredemarkering aanwezig maar deze heeft 

onvoldoende contrastwaarde en voldoet niet. 

- Er is geen liftvoorziening in Hotel Première Classe aanwezig. Kamers op de 

verdiepingen zijn niet bereikbaar voor gasten in een rolstoel. 

 

Kamers 

- Hotel Première Classe beschikt over in totaal 67 kamers waarvan drie 

aangepaste kamers bestemd voor mensen met een beperking.  

- De aangepaste kamers zijn naast dat ze ruimer zijn uitgevoerd met minder 

meubilair of andere obstakels, voorzien van een aantal aanpassingen en 

voorzieningen ten behoeve van gasten met een beperking waaronder: 

- De mogelijkheid tot het plaatsen van hoog-laag bedden. 

- Standaard toiletpot met aan twee zijden een opklapbare beugel. 

- Inloopdouche met opklapbaar douchezitje. 

- Onderrijdbare wastafel met kantelspiegel. 

- Alarminstallatie in de en suite badkamer met beletlamp boven de 

toegangsdeur gangzijde. 

 

 

 

 



 


