
Bastide Casa Mira Huisregels 
Chemin du Moulin 396 - Domaine d'Esclatesang - Rocsalière - 84400 APT 
 
Beste Gasten  
We heten u van harte welkom in uw vakantiehuis en wensen u toe dat u an genieten van een aangename 
en rustige vakantie. Voor uw veiligheid en comfort, vindt u hierbij onze huisregels. We vragen je om het 
pand, dat we hebben gerestaureerd en uitgerust met grote zorg en aandacht, in dezelfde staat te verlaten 
als je het hebt gevonden. We staan vanzelfsprekend ook open voor uw opmerkingen en suggesties om uw 
verblijf te verbeteren en wij vragen u om ons onmiddellijk op de hoogte te stellen van eventuele storingen of 
schadelijke elementen. 
 
1. Inventaris Bij uw aankomst kunt u de volledige inventaris van uw gite bekijken, die zich in een map 
bevindt. U vindt er ook instructies voor het gebruik van de verschillende apparaten en andere nuttige 
informatie.  
 
2. Barbecue De barbecue kan alleen op het terras worden gebruikt. Het is ten strengste verboden om de 
bbc naar een andere plaats te verplaatsen. Tijdens een algemeen verbod op open vuur is het 
vanzelfsprekend dat het gebruik van BBC verboden is.  
 
3. Roken De gites , evenals de omgeving, boomgaarden, velden en bossen zijn strikt niet-roken. Roken is 
alleen toegestaan op de terrassen, bij voorkeur met wegwerpbakken, en zorg ervoor dat de peuken 
volledig gedoofd zijn voordat ze in de vuilnisemmer te deponeren! (en geen peuken in het gras!)  
 
4. Haardvuur - cassette Het gebruik van de haardvuur / cassette is toegestaan op voorwaarde dat het 
wordt gereinigd / geleegd voor vertrek. Er is voldoende hout in de garages. Let op: Schakel altijd de 
ventilator in en doof hete assen met water. 
 
5. Rust en stilte Respecteer alstublieft de rust en vrede van uw buren en de buurt. Maak of luister alleen naar 
de muziek binnenhuis. Het is verboden om radio of andere muziekbronnen te gebruiken bij het zwembad of 
op het terras. Bewaar de stilte tussen 22:00 en 06:00.  
 
6. Zwembad Ligstoelen en andere uitrusting bij het zwembad mogen niet naar een andere locatie worden 
verplaatst. Laat kinderen nooit zonder toezicht bij het zwembad en zorg ervoor dat ze andere gasten niet 
storen. (Zwembadonderhoud wordt op vrijdag gedaan). De gebruisaanwijzing van het bij de wet 
voorgeschreven zwembadalarm vindt u in elke gite  
 
7. Vuilniszakken Vuilniszakken moeten worden gedeponeerd in de publieke vuilcontainers bij het begin van 
De Chemin du Moulin. Glas- containers bevinden zich aan de rand van Apt. (Afvoer op dinsdagen en 
vrijdag). 
 
8. Parkeren Er is parkeergelegenheid voor of onder de overdekte stalplaats.  
 
9. Deuren sluiten Bij het sluiten van de buitendeuren, tegelijkertijd de vergrendeling naar boven draaien.  
 
10. Vertrek Wanneer u de gite verlaat, moeten de koelkast, de vaatwasser, de ovens en de bbc (de 
cassette) leeg en schoongemaakt zijn. Het bedlinnen moet niet worden verwijderd. Als u meerdere gites 
heeft gehuurd, moet u de huishoudelijke apparatuur naar de oorspronkelijke gite terugbrengen. In het 
geval dat het schoonmaakpersoneel moet overwerken vanwege het niet-respecteren van het 
bovenstaande, zullen deze kosten van de borg worden afgetrokken. We vestigen uw aandacht erop dat 
de vertrektijd gepland is om 10:00 uur.  
 
11. ZONE 30km / h! Het weg naar de bastide is smal, bochtig en met een steile helling. Om de veiligheid te 
garanderen en de rust van de buren tot een minimum te storen, is het sterk 
aanbevolen om de SNELHEID TE BEPERKEN met de auto, fiets of scooter! 

GSM en email adres om ons rechtstreeks te contacteren : 
GITE TILLEUL       GITE VENTOUX  
Luc Hens  00 32 475 456 419     Marc Buekens  00 32 495 509 525 
Hens.luc@gmail.com      Marc.Buekens@telenet.be 

12. NUTTIGE TELEFOONNUMMERS 
Urgences 

 
112 

 
Centre Hospitalier du Pays d’ Apt 

 
04 90 04 34 00 

sapeurs-pompiers 04 90 04 49 00 gendarmerie 04 90 74 00 17 
Swimming pool maintenance - Bleu Luberon  04 90 04 50 00  
Alarmcentrale - Concierge     04 90 74 10 10 

 


