CAMPING A LA FERME LAGUNEAUSSAN
Beste kampeerders,
Welkom op onze natuurcamping. Wij hopen dat u een prettig verblijf zult hebben.
Op Laguneaussan is erg veel ruimte; het omheinde terrein beslaat ongeveer 40 hectare en bestaat
voornamelijk uit bos. De kampeerplaatsen zijn langs de bosrand gesitueerd, zodat u kunt profiteren
van zowel zon als schaduw. Een wandeling door het bos is zeker de moeite waard, wij hebben paden
aangelegd waar u heerlijk over kunt wandelen. De ezels in de wei maakt u blij wanneer u ze af en toe
uw oude brood voert. Wel vragen we u om onze honden niets te eten te geven, ook al kijken ze nog
zo lief... Let u er op dat ze ook zonder uw toestemming niet bij uw spullen kunnen: het zal niet de
eerste keer zijn dat één van onze honden of katten een uit Nederland meegebrachte rookworst
verschalkt! Of een bal van één van uw kinderen in een speelse bui kapot bijt. Als u zelf een hond bij u
hebt, wilt u dan zorgen dat die niet bij de gebouwen en het zwembad komt.
-Wij verzoeken u vriendelijk stapvoets te rijden op het domein, de vakantie is immers begonnen.
-Wilt u het sanitair zo netjes mogelijk achterlaten? Voor een goede werking van de septictank is het
van belang dat geen chemische middelen en geen materialen die verstopping kunnen veroorzaken
worden doorgespoeld (zoals tampons, lege closetrollen, verpakkingsmiddelen enz.). Om deze reden
vragen wij u ook om het sanitair uitsluitend te gebruiken voor de persoonlijke hygiëne. Wilt u dus de
afwas bij uw tent/caravan doen. U kunt natuurlijk wel warm water halen. Wij vragen u vriendelijk
kinderen onder de 6 jaar niet zonder begeleiding het sanitair te laten bezoeken.
-We pompen ons eigen grondwater op; om die reden gebruiken we geen chemische middelen bij het
tuinieren. Aan het water dat bij ons uit de kraan komt is niets toegevoegd (chloor o.i.d.); daarom is het
prima drinkwater; u hoeft dus geen duur flessenwater te kopen in de supermarkt. We moeten er
echter wel zuinig mee omgaan. Wilt u hier ook aan meewerken?
-Afvalscheiding:.op de afvalbakken staat duidelijk vermeld hoe dit moet.
-Het is niet toegestaan electrische auto’s op te laden. Dit kan op het parkeerterrein van LeClerc.
-Om onze eigen privacy te waarborgen verzoeken wij om onze gebouwen niet te betreden en ook niet
de tuin achter het huis en de moestuin.
Het zwembad en de zwembadtuin zijn geopend tussen 10.00 en 13.00 uur en van 15.00 tot
19.00 uur; Gezien de gewijzigde regelgeving in Frankrijk met betrekking tot zwembaden,
kunnen wij niet toestaan dat kinderen onder de 10 jaar zonder begeleiding van een volwassene
gebruik maken van het zwembad en het directe terrein om het zwembad heen. U dient in het
zwembad zelf toe te zien op uw eigen veiligheid en die van uw kinderen.
-Geen zwemvliezen of speelgoed gebruiken in het zwembad, want deze kunnen de “liner”
beschadigen, waardoor het zwembad lek raakt. Baby’s moeten een speciale zwemluier om.
Douchen is verplicht voor het zwemmen, de douche bevindt zich naast het zwembad.
U kunt gebruik maken van de luie stoelen en het grasveld, maar laat ze aub netjes achter voor de
volgende na u. Geen meegebrachte etenswaren nuttigen. U kunt drankjes en ijsjes kopen uit de
“honestybar”, alles à €1,50. Wij verzoeken u vriendelijk als ouder erop toe te zien dat uw kinderen
alleen een ijsje pakken met uw toestemming en een streepje zetten op de juiste plaats. Op deze
manier houden we de consumpties bij het zwembad eenvoudig en charmant!
-In verband met brandgevaar mag er op de camping geen vuur gemaakt worden of gebarbecued. In
het bos is nog veel dood hout aanwezig, sinds de storm van 1999, wees daarop attent. Pas ook op
voor dieren die in het bos voorkomen, zoals teken, slangen en wilde zwijnen. Roken is alleen
toegestaan op uw kampeerplaats. Het spreekt vanzelf dat u de peuken niet weggooit, maar
zorgvuldig opruimt.
-Wilt u tenslotte op de camping stilte in acht nemen tussen 23.00 en 7.30 uur.
Heeft u vragen of opmerkingen, één van uw gastheren is altijd aanwezig:
Laban & Pim.

