Toegankelijkheidsplan
Mövenpick Hotel 's-Hertogenbosch

Informatie toegankelijkheid hotel
Hartelijk dank voor uw interesse in het Mövenpick Hotel ’s-Hertogenbosch. In dit document kunt u
informatie vinden die nuttig kan zijn bij het plannen van uw bezoek.
Onze adresgegevens:
Mövenpick Hotel ’s-Hertogenbosch
Pettelaarpark 90
5216 PH ’s-Hertogenbosch
Nederland
Telefoon
+31 73 687 4674
Fax
+31 73 687 4635
hotel.s-hertogenbosch@moevenpick.com
www.moevenpick-hotels.com/hertogenbosch
GPS coördinaten: 51.676789 5.332583 (breedte / lengte)
Wij wensen u een aangename en veilige reis.
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Routebeschrijving naar het hotel

Met de auto
Volg de snelweg A2 richting Utrecht/Amsterdam of Eindhoven/ Maastricht. Neem afrit 22;
St.Michielsgestel/Schijndel. Ga rechtsaf bij de verkeerslichten bij het tankstation. Neem de volgende
straat rechts en aan het einde van de straat ziet u ons hotel liggen.

Parkeren
Het hotel beschikt over een bewaakte parking. Neem een ticket wanneer u binnen rijdt en laat deze
coderen bij de receptie. De 1e 3 uren parkeert u gratis, hierna wordt EUR 2.50 per uur in rekening
gebracht met een maximum van EUR 7.50 per 24 uur. U kunt bij de receptie betalen.
U kunt uw elektrische auto opladen via het oplaadpunt aan de voorkant van het hotel.
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Met het openbaar vervoer
Vanaf het Centraal Station 's-Hertogenbosch is het Mövenpick Hotel per bus te bereiken in ongeveer 20
minuten. Vanaf het Centraal Station in 's-Hertogenbosch rijden de volgende stadsbussen tot de halte
'Provinciehuis'.
•Lijn 1 richting De Aawijk
•Lijn 11 richting De Aawijk
De volgende streekbussen stoppen op 6 minuten lopen van het hotel, bij de halte Chopinstraat.
•Lijn 156 richting Sint Oedenrode
•Lijn 306 richting Veghel
•Lijn 305 richting Uden
Vertrektijden kunt u vinden op www.arriva.nl of www.9292ov.nl.
Het is ook mogelijk gebruik te maken van een treintaxi. Standplaats uitgang Centraal Station.
Informatie 073-6141410 of 0900-873468294
De volgende stads- en streekbussen rijden vanaf de halte Pettelaarseweg (kruispunt
Brabantlaan/Pettelaarseweg) naar het Centraal Station in 's-Hertogenbosch.
Lijn 1 en 11 richting De Kruiskamp
Lijn 156, 305 en 306 richting ’s-Hertogenbosch
Transferium Pettelaarpark (P+R), Pettelaarpark 59, 5216 PP ‘s Hertogenbosch
Het transferium beschikt over 450 parkeerplaatsen. Voor EUR 4.00 per auto, per dag kunt u hier
parkeren, inclusief maximaal 4 personen die van de bus gebruik kunnen maken.
Bussen: de wachttijd tussen de bussen bedraagt 20 minuten, op drukke momenten wordt er een tweede
bus ingezet en is de wachttijd 10 minuten.
Het parkeerterrein is geopend van:
Maandag t/m woensdag 06.30 tot 20.00 uur
Donderdag en vrijdag 06.30 tot 01.00 uur
Zaterdag 07.30 tot 01.00 uur
Koopzondag 10.00 tot 19.00 uur (per 01.09.2013 wekelijks koopzondag)
Het is mogelijk om bij de receptie hiervoor buskaartjes te kopen en uw auto bij ons te laten staan.
Met de fiets
U kunt uw fiets parkeren in de schuur op de parking, waar ook een elektrische oplaadpunt is voor uw
E-bike.
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Toegang tot het hotel
De hoofdingang heeft een automatische schijfdeur en geen treden. In de lobby zijn geen trappen of
treden. De vloer is deels betegeld en deels voorzien van tapijt, maar geheel op hetzelfde niveau.
De lift bevindt zich in de lobby.
Welkom in ons hotel
Het hotel beschikt over 1 minder-valide kamer op de begane grond, met de volgende faciliteiten in de
badkamer:
• Leuning bij toilet
• Laag gemonteerd handdoek rek
• Verlaagde wasbak en spiegel
• Zitje in de douche
• Toilet verhoger
Bij het bed in de slaapkamer is een paniek alarm verbonden met de receptie voor uw veiligheid.
Deze kamer is standaard uitgerust met één 1-persoonsbed. Op aanvraag plaatsen wij gratis een extra
bed. Geeft u dit a.u.b. voor aankomst door.
Tevens beschikt het hotel over 3 anti allergische kamers. Uw voorkeur hiervoor kunt u bij uw
reservering doorgeven.
Iedere kamer is voorzien van een minibar. Bij vertrek kunt u uw verbruik doorgeven. U mag de minibar
ook gebruiken om uw medicatie, babyvoeding of id. gekoeld te bewaren.
In geval van nood
Indien u het alarm hoort afgaan is dit een slow whoop geluid. Blijft u in dat geval op uw kamer.
Wanneer u de oproep hoort tot ontruimen, kunt u op eigen gelegenheid naar buiten gaan. De
verzamelplaats is op het grasveld voor de entree van het hotel. Onze medewerkers gaan in ieder geval
alle kamers langs om te kijken of u de kamer hebt verlaten. Wilt u zo vriendelijk zijn om uw spullen op
de kamer te laten, uitgezonderd eventuele medicatie. En ramen en deuren te sluiten.
Het hotel beschikt over een Evacchair voor gasten die niet zelfstandig het hotel kunnen verlaten.

Medische of andere noodsituaties
In het geval van een noodsituatie belt u de receptie via het telefoontoestel op uw kamer door op de 9 te
drukken of door op de snel toets ‘receptie’ te drukken.
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Voor informatie met betrekking tot een arts, tandarts, ziekenhuis, etc. kunt u ook contact opnemen met
de receptie. Wij staan 24/7 voor u klaar.
Restaurant/Bar/Lobby
Ons restaurant bevindt zich op de begane grond en kan bereikt worden via de lift.
Indien u speciale dieet- of allergiewensen hebt, gelieve deze van te voren aan ons door te geven, wij
houden hier graag rekening mee.

Openbare toiletten
Op de begane grond vindt u de gastentoiletten en een apart invalide toilet. Het invaliden toilet is
voorzien van een paniek alarm, welke verbonden is met de receptie.
Huisdieren
Alleen blinde/geleide honden zijn toegestaan in ons hotel. Gelieve ons vooraf te informeren hierover.
Vergaderfaciliteiten
Het hotel beschikt over 3 vergaderzalen (begane grond) met een maximale capaciteit van 90 personen in
theater opstelling.
De 2 grote zalen zijn rolstoel toegankelijk. Het invalidetoilet bevindt zich op de begane grond.
Overige informatie
Voor al uw wensen, verzoeken, vragen en opmerkingen kunt u 24/7 contact opnemen met de receptie
via telefoon nummer +31 73 687 4674 of door op een intern toestel de knop “receptie” in te toetsen of
nummer 9 in te toetsen. Wij zijn u graag van dienst.

