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OVERZICHT
ATTRACTIES

Samson & Gert nodigen jou en je familie uit voor een 
superleuk ritje in hun prachtige Carrousel! Of je nu op 
een paard, een struisvogel, een koets of één van de vele 
wagentjes zit maakt niet uit …

Schip Ahoi, kleine kapiteintjes! Bestuur voor het eerst 
je eigen bootje en ga op ontdekking op het grote 
Piratenmeer!

Laat je maar eens goed gaan in de blitse botsauto’s. 
Dobus regelt het verkeer!

Een leuke avontuurlijke speeltuin waar je tijdens de 
mooie dagen in de buitenzone fantastisch van kan 
genieten!

Vlakbij de ingang van het Studio 100 Café vind je de 
leukste speeltuin van de lage landen! Samen met Bumba, 
Bumbalu en al hun circusvriendjes kan je klimmen, 
glijden, kruipen en draaien op de vele leuke kleurrijke 
speeltuigen!

Eén, twee, drie … daar zijn De Dansende Fonteinen! 
Geniet van een bruisend waterschouwspel in de 
Buitenzone met knotsgekke fonteinen die staan te 
springen om je te verrassen!

Dans, loop en spring mee en probeer het water te 
ontwijken. Pas wel op! De fonteinen maken vreemde 
bokkensprongen! Tip: vergeet zeker je droge kleren niet!

 Carrousel

 De Bootjes

 De Botsauto’s

 De Buitenspeeltuin

 De Bumbaspeeltuin

 De Dansende Fonteinen

 De Eendjes
Zwem samen met de bende vrolijke eenden rondjes 
op de vijver. Zwaai onderweg naar al je vriendjes uit de 
bloemenwereld van Maya!

 l Deze attractie beschikt niet over veiligheidsbeugels.
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4 !Bijkomende informatie Specifieke informatie met 
betrekking tot veiligheid

Specifieke informatie  
in geval van evacuatie

 De Glijbaan

 

 

Van het hoogste punt van de Plopsa Indoor naar 
beneden glijden op één van de langste glijbanen van 
het land!

 l Deze attractie is niet toegankelijk via de uitgang.

 l U moet zelfstandig of met behulp van uw begeleider 
kunnen plaatsnemen.

 l U moet zelfstandig of met behulp van uw begeleider 
trappen kunnen nemen.

 l U moet mogelijks zelfstandig of met behulp van uw 
begeleider van een steile trap afdalen en 25 meter te 
voet afleggen.

 l Bij brand moet u zelfstandig of met behulp van uw 
begeleider zeer snel het gebouw kunnen verlaten.

Bestijg voor het eerst een brandladder en help K3 vanaf 
grote hoogte met een brandslang het vuur te bestrijden! 
Help jij mee het vuur te blussen?

 l Deze attractie beschikt niet over veiligheidsbeugels.
 l In deze attractie is de beschikbare ruimte zo beperkt 

dat enkel kleine kinderen kunnen begeleid worden.

 l U moet zelfstandig of met behulp van uw begeleider 
kunnen in- en uitstappen.

 l U moet zichzelf kunnen vasthouden en rechtop 
blijven staan.

 l U moet zelfstandig of met behulp van uw begeleider 
trappen kunnen nemen.

 l U moet mogelijks zelfstandig of met behulp van uw 
begeleider kunnen afdalen van een ladder.

Ben jij ook zo’n supergrote K3 fan? Dan mag je een 
rondje op de K3-Zweefmolen zeker niet overslaan!

 l In deze attractie is de beschikbare ruimte zo beperkt 
dat enkel kleine kinderen kunnen begeleid worden.

 l U bent technisch gezekerd door heupbeugels, niet 
door borstbeugels.

 l U moet zelfstandig of met behulp van uw begeleider 
kunnen in- en uitstappen.

 l U moet in staat zijn om u vast te houden in de 
veiligheidsbeugel.

 l U moet zichzelf kunnen vasthouden en rechtop 
blijven zitten.

 l U moet volledige controle hebben over uw 
bewegingen en coördinatie.

!

!

!

De K3-Brandweermolen

De K3-Zweefmolen
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Ga met Kabouter Plop op verkenning in deze grote 
speelboom. Klim van de ene kant naar de andere en glij 
met de glijbaan recht het Ballenbad in!

 l U moet zelfstandig of met behulp van uw begeleider 
kunnen in- en uitstappen.

 l U moet zichzelf kunnen vasthouden en rechtop 
blijven staan.

 l U moet zelfstandig of met behulp van uw begeleider 
trappen kunnen nemen.

 l U moet mogelijks zelfstandig of met behulp van uw 
begeleider van een steile trap afdalen en 25 meter te 
voet afleggen.

 l U moet mogelijks zelfstandig of met behulp van uw 
begeleider kunnen afdalen van een ladder.

 l Bij brand moet u zelfstandig of met behulp van uw 
begeleider zeer snel het gebouw kunnen verlaten.

 De Speelboom

!

 l U moet mogelijks zelfstandig of met behulp van uw 
begeleider kunnen afdalen van een ladder.

 l U moet mogelijks voor langere tijd (meerdere uren) 
blijven zitten.

Ben jij klaar voor een avontuurlijke rit op de rug van een 
echte kikker? Ze kwaken en springen in het rond!

In de buitenzone van Plopsa Indoor staat een 
megagrote berg! Ben jij avontuurlijk en heb je geen 
last van hoogtevrees? Dan kan jij deze berg misschien 
beklimmen! Bereik jij de top bovenaan?

Klim, klauter en speel mee met Maya, Flip en Willie in 
deze leuke speeltuin. Pas wel op voor spin Thekla!

Piet Piraat verwelkomt je op zijn boot De Scheve Schuit. 
Voel je als een echte piraat en vuur een kanonskogel af!

 De Kikkers

 De Klimberg

 De Maya Speeltuin

 De Scheve Schuit

 l U moet zelfstandig of met behulp van uw begeleider 
trappen kunnen nemen.
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6 !Bijkomende informatie Specifieke informatie met 
betrekking tot veiligheid

Specifieke informatie  
in geval van evacuatie

Een ritje op de leukste uitvinding van Opa Fonkel mag 
je tijdens je bezoek aan Plopsa Indoor Hasselt zeker niet 
missen! Instappen en opstijgen is de boodschap! Hoe 
harder je trapt, hoe hoger je vliegt!

Waag je in de Vuurtoren en vlieg met duizelingwekkende 
snelheid omhoog en omlaag langs de toren.

Spelen met water is altijd leuk! Pomp zelf het water uit te 
grond tevoorschijn, vul de ton, spat het water in het rond 
en maak je vriendjes en familie nat! Superleuke speeltuin 
voor wie bij warme temperaturen een verfrissende 
douche kan gebruiken! Tip: vergeet zeker je droge kleren 
niet!

Duizenden ballen liggen op je te wachten in zowat het 
grootste ballenbad van het land! Klaar voor een duik? 
Of rol je liever over alle ballen van de ene kant naar de 
andere? In dit ballenbad zou je uren kunnen blijven 
ronddobberen!

Maak op een leuke manier kennis met de verkeersregels! 
Kies een autootje en maak samen met K3 een ritje op 
het K3-verkeerspark. Let op voor de andere auto’s, stop 
netjes voor de overstekende voetgangers en rijd vooral 
niet door het rode licht! Hoe goed kan jij al rijden?

Geniet van de dagelijkse shows die iedere dag op het 
programma van Het Theater staan.

Alle trossen worden losgegooid op de Woeste Zee. Het 
vlot drijft als een speelbal op de golven.

 De Vliegende Fietsen

 De Vuurtoren

 De Waterspeeltuin

 Het Ballenbad

 Het K3-Verkeerspark

 Het Theater

 De Woeste Zee
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 Het Vlot

 Wickie Coaster

Warm die stevige armspieren maar al op en bereid je 
voor op een avontuurlijke watertocht langs de oevers 
van de grote vijver! Stap in op het vlot en trek jezelf langs 
het touw naar de overkant! Opletten dat je niet in het 
water valt! Brrr… Spannend!

 l Deze attractie beschikt niet over veiligheidsbeugels.
 l Afstappen tijdens de rit is mogelijk, maar zeer 

gevaarlijk omdat deze attractie niet automatisch 
stopt.

 l U moet het vlot op eigen kracht voorttrekken.

 l U moet zelfstandig of met behulp van uw begeleider 
kunnen op- en afstappen.

 l Bij brand moet u zelfstandig of met behulp van uw 
begeleider zeer snel het gebouw kunnen verlaten.

In de Wickie Coaster scheer je rakelings langs de ruige 
rotsen en verken je met duizelingwekkende snelheid de 
donkere grot.

 l U krijgt te maken met onstuimige en plotselinge 
bewegingen.

 l Bepaalde delen van deze attractie bevinden zich in 
complete duisternis.

 l U moet zelfstandig of met behulp van uw begeleider 
snel kunnen in- en uitstappen.

 l U moet in staat zijn om u vast te houden in de 
veiligheidsbeugel.

 l U moet zichzelf kunnen vasthouden en rechtop 
blijven zitten.

 l U moet voldoende kracht in de benen kunnen 
zetten om schokken op te vangen.

 l U moet kunnen anticiperen op 
richtingsveranderingen in het traject.

 l U moet mogelijks zelfstandig of met behulp van uw 
begeleider van een steile trap afdalen en 25 meter te 
voet afleggen.

 l Bij brand moet u zelfstandig of met behulp van uw 
begeleider zeer snel het gebouw kunnen verlaten.

!

!

Ken jij alle K3-hits en danspasjes uit je hoofd? Wil je 
eens helemaal uit je dak gaan op de mooiste K3 liedjes? 
Spring dan zeker eens binnen op de dansvloer van de K3 
Disco! Swing je benen helemaal los!

 K3-Disco
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GIDS VOOR 
PERSONEN MET EEN 

HANDICAP
EN HUN BEGELEIDERS

 Voor uw bezoek

 Parking

 Toegangstickets

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 
verblijf in onze parken zo aangenaam mogelijk te maken en 
uw dag zo goed mogelijk voor te bereiden.

Het overloopt de voorzieningen en diensten waarvan u als 
personen met een handicap gebruik kunt maken en geeft 
u een beter zicht op het beleid dat wij hanteren inzake de 
toegang tot attracties voor personen met een handicap.

In alle Plopsa-parken zijn aangepaste en voorbehouden 
parkeerplaatsen aanwezig. Deze plaatsen zijn beschikbaar 
voor houders van een parkeerkaart voor personen met een 
handicap. De parking is voor iedereen betalend.

Plopsa hanteert voordeeltarieven voor personen met een 
handicap. Deze tickets zijn enkel te koop aan het onthaal in 
de Plopsa-parken.
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 rolstoelgebruiker of blind bent, dient u 
deze verklaring niet voor te leggen.
De begeleiders van rolstoelgebruikers en blinden krijgen 
gratis toegang. Voor andere begeleiders gelden de normale 
toegangstarieven.
Na de aankoop van uw ticket ontvangt u een armbandje. Dit
geeft u toegang tot de alternatieve toegang van de attracties.
Gelieve steeds uw armbandje te dragen en op vraag te 
tonen.
(*) De verklaring mag maximaal 1 jaar oud zijn
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 Assistentiehonden

 Rolstoelen

 Toiletten en eerste hulp

 Winkels en restaurants

 Begeleiders

Assistentiehonden zijn toegelaten in het park. We vragen 
echter dat zij voorzien zijn van het officiële, wettelijke 
hondenjasje of beugel. Als eigenaar dient u ook een 
pasje bij zich te hebben dat aantoont dat de hond is 
opgeleid door een erkend opleidingscentrum.

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. 
U kunt reserveren via info@plopsa.be.

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

Alle winkels en restaurants in de Plopsa-parken zijn 
toegankelijk voor iedereen.

Een begeleider dient minimaal 15 jaar oud te zijn en moet 
in staat zijn om de persoon met een handicap die hij/
zij begeleidt, te helpen waar nodig. Aangezien het onze 
medewerkers niet is toegelaten om bezoekers fysisch in of 
uit de attracties te helpen, is het de verantwoordelijkheid 
van de begeleider om de persoon met een handicap die 
hij/zij begeleidt, fysisch in en uit de attractie te helpen. 
De begeleider is bovendien verantwoordelijk voor het 
correct en volledig overbrengen van de informatie inzake 
toegankelijkheid, de specifieke informatie met betrekking 
tot veiligheid en de specifieke informatie in geval van 
evacuatie van alle attracties, waarvan hij/zij kennis heeft 
genomen naar de persoon met een handicap die hij/zij 
begeleidt.
Deze toegang tot een attractie voor een persoon met een 
handicap is enkel toegelaten indien de begeleider hem/
haar vergezelt in de attractie.
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 Toegankelijkheid attracties

 Alternatieve toegang attracties

Plopsa streeft ernaar zoveel mogelijk attracties 
gemakkelijk toegankelijk te maken voor personen 
met een handicap. Omwille van praktische redenen en 
veiligheidsaspecten is dit jammer genoeg niet voor elke 
attractie mogelijk. 

Alle bezoekers moeten steeds in staat zijn om veilig 
te kunnen zitten en zich vast te kunnen houden 
tijdens de rit. In geval van een mogelijke evacuatie, 
vereisen sommige attracties een goede autonomie en 
zelfredzaamheid. Voor een aantal van onze attracties zijn 
een volledig besef van tijd en ruimte noodzakelijk om de 
veiligheid tijdens de rit te kunnen garanderen. Daarom 
zijn een aantal van onze attracties niet toegankelijk voor 
personen met een lichamelijke handicap, blinden en 
personen met een mentale handicap. Voor doven zijn 
alle attracties toegankelijk.

Verder geldt -eveneens om veiligheidsredenen- voor 
alle attracties een maximum aantal personen met een 
handicap dat tegelijkertijd de attracties kan bezoeken.

Ook voor groepen is een verklaring van een 
(onafhankelijke) art noodzakelijk. Vanwege de beperkte 
capaciteit is het niet mogelijk om met grote groepen 
tegelijk gebruik te maken van de alternatieve toegang. 
We raden u uitdrukkelijk aan om de groep op te splitsen 
in kleinere groepen van 3 à 4 personen, begeleiding 
inbegrepen. Neem bij twijfel best contact op via 
info@plopsa.be.

K3-Zweefmolen De Glijbaan
De Scheve Schuit De Klimberg
De Speelboom Het Vlot
K3-Brandweermolen

De Glijbaan De Klimberg
De Speelboom Het Vlot

K3-Zweefmolen

Volgende attracties zijn
niet toegankelijk voor
personen met een
lichamelijke handicap:

Volgende attracties zijn
niet toegankelijk voor
blinden:

Volgende attracties
zijn niet toegankelijk
voor personen met een
mentale handicap:

De meeste attracties zijn via de uitgang te bereiken. Zowel de 
personen met een handicap als hun begeleider en maximaal 
2 extra personen kunnen hiervan gebruik maken. 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.
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 Tegenstrijdigheid wetgeving
Naar aanleiding van de commotie omtrent de 
toegankelijkheden bieden wij, na overleg met het 
ministerie van Economische Zaken, een voorlopige 
tussenoplossing aan.

Als attractiepark wordt Plopsa geconfronteerd met 
twee wetten die betrekking hebben op ons beleid voor 
bezoekers met een handicap. Deze twee wetten zijn 
echter tegenstrijdig.

Enerzijds geldt de wet van 10 mei 2007 ter bestrijding 
van discriminatie. Anderzijds is er de wet van 10 juni 2001 
op de uitbating van attractietoestellen, waarin staat dat 
de exploitant van een attractie een risiscoanalyse dient 
uit te voeren om aan te tonen dat een attractietoestel 
voldoet aan de veiligheidsverplichting en verplicht is 
deze bevindingen toe te passen tijdens de uitbating 
door eventueel preventiemaatregelen op te leggen voor 
bepaalde doelgroepen.

Naar aanleiding van incidenten en ervaringen uit het 
verleden met gelijkaardige attracties koos Plopsa als 
eerste pretpark in België ervoor, naast een interne 
risicoanalyse, om deze risicoanalyses eveneens te laten 
uitvoeren door een externe partij, namelijk TÜV. Op basis 
van deze analyses raden wij de toegang tot bepaalde 
attracties ten stelligste af (zie hoger) voor bezoekers 
met een handicap, zij het mentaal, fysisch en/of visueel.

Wanneer echter de begeleider van een bezoeker met een 
handicap een bepaalde attractie met de persoon die hij/ 
zij begeleidt toch wil betreden, zullen wij op basis van 
de anti-discrimatiewetgeving de toegang niet weigeren, 
noch goedkeuren.

Weliswaar eisen wij in deze gevallen begeleiding onder 
de vorm van 1 begeleider per gondel, dit voornamelijk 
om evacuatiedoeleinden, en dienen de betrokken 
begeleiders een document te ondertekenen waarin 
ze verklaren op de hoogte te zijn gesteld dat Plopsa 
ten stelligste afraadt sommige attracties te betreden 
op basis van de eerder vernoemde risiscoanalyses en 
waarin ze verklaren kennis te hebben genomen van 
de informatie inzake toegankelijkheid, de specifieke 
informatie met betrekking tot veiligheid en de specifieke 
informatie in geval van evacuatie van alle attracties 
en al die informatie correct en volledig te hebben 
overgebracht naar de persoon met een handicap die 
hij/zij begeleidt. Het te ondertekenen document is 
beschikbaar bij het onthaal.

GlijbaanVolgende attracties zijn
niet via de uitgang 
toegankelijk:
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TÜV Nederland  
Inspections 
 
De Waal 21c 
5684 PH Best 
Nederland 
 
 

RAPPORT  
  

036980CP_PPA_GIDSNL_20160318_RV 
 

TÜV NL  PAGINA 1 VAN 1 
  

Klant / Client :   Plopsaland       
Bezoekplaats / Place of visit: De Pannelaan 68  8660 De Panne 
Onderdeel of installatie:  Toegankelijkheid attracties voor Mindervaliden   
Order no. Client: 
 
 
  EN 13814 Fairground & amusement park machinery and structures -Safety,  
  
 

 
1. Onderwerp  

 
Op vraag van Plopsaland werden volgende documenten nagezien: 
 

1.1 Gehandicapten gids versie  voor de volgende parken: 
- Plopsaland De Panne 150805 
- Plopsaqua 160317 
- Plopsaland Indoor Hasselt 160310 
- Plopsacoo 1508/31 
- Plopsaland Indoor Coevoorden  150810 
- Holiday park 160223 

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 NL kan de regels en beperkingen in beide documenten bijtreden 

 
Rapport nagezien door / report verified by:  Plaats:              Best   

       Datum:  2016-03-18 

                                          Naam:  Rik Vercruysse 

       Functie: Senior Insp. Engineer 

 
 

 

 Algemene contactgegevens
Kon u in deze brochure nog geen antwoord op uw
vraag vinden, contacteer ons dan via:
info@plopsa.be
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VEILIGHEIDS-
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TÜV SÜD Benelux 
Betekomsestraat 98A 
B-3128 BAAL 
Tel. 016/465127 
Fax. 016/465129 
 
 

RAPPORT VAN BEVINDIGEN 
  

P-B-11-09-700 458-01 
 

TÜV SUD BENELUX – D-P-BNL-051 Rev.1  PAGINA 1 VAN 1 
  

 Benelux 

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 

 
 

 

 Algemene contactgegevens
Kon u in deze brochure nog geen antwoord op uw 
vraag vinden, contacteer ons dan via: 
info@plopsa.be 

Verboden drank en eten 
mee te nemen

Honden verboden

Verboden paraplu's 
en stokken mee te nemen

Geen drinkbaar water

Toegang verboden voor personen 
in toestand van dronkenschap

Verboden de attractie 
met schoenen te betreden

Verboden te roken

Verboden te schommelen

Verboden hand- of rugzak 
mee te nemen

Verboden de attractie 
te verlaten tijdens de rit

Geen losse voorwerpen 
meenemen

Niet toegankelijk voor 
zwangere vrouwen

Niet toegankelijk
met gipsverband

Niet toegankelijk voor 
personen met hartklachten

Handen binnen houdenRisico om nat te wordenNiet toegankelijk voor personen 
met nek- en rugklachten

VEILIGHEIDS-
PICTOGRAMMEN

Niet toegankelijk voor personen  
met nek- en rugklachten.



TOEGANKELIJKHEID
VAN DE ATTRACTIES

≥ cm 85 90 96 100 120 130 140

1   De K3-Zweefmolen 

2  Carrousel 

3  K3 Disco

4  De Botsauto’s

5  De Vuurtoren

6  De Woeste Zee

7  De Scheve Schuit

8  Wickie Coaster

9  De Maya Speeltuin 

10  De Eendjes

11  De Glijbaan

12  De Speelboom  

13  Het Ballenbad  

14  De Kikkers

15  De Bumbaspeeltuin

16  Het Vlot

17  De Bootjes 

18  De Vliegende Fietsen

19  Het K3-Verkeerspark 

20  De Klimberg

21  De Buitenspeeltuin   
22  De Dansende Fonteinen

23  De Waterspeeltuin

24  De K3-Brandweermolen

25    Het Theater

 toegankelijk

 onder begeleiding van een volwassene
 niet toegankelijk

≥ cm859096100120130140

1 Les Chaises Volantes

2 Carrousel 

3 K3 Disco

4 Les Autos Tamponneuses

5 Le Phare 

6 La Mer en Furie

7 Le Vieux Rafiot 

8 Wickie Coaster

9 Le Jardin de Maya

10 La Ronde des Canards

11 La Glissoire

12 L’Arbre à Jeux 

13 La Piscine à Balles 

14 Les Grenouilles

15 Le Jardin de Bumba

16 Le Radeau

17 Les Petits Bateaux

18 Les Vélos Volants

19  L’Auto-école

20  La Montagne d’escalade

21 La Plaine de Jeux  
22 Les Fontaines Dansantes

23 Les Jeux d’Eau

24  La Brigade du Feu

25    Le Théâtre

Deze gids is een aanvulling op het parkreglement dat 
geraadpleegd kan worden in het onthaal of op www.plopsa.com




