
Welkom in Castel Sablet. Wij hopen dat u een prettige vakantietijd 
beleeft. 

 
Editie: 05/2012 

Het adres is  
 
Castel Sablet, Lot 5, 
6, RUE FRANCOIS LEYDIER  
84110 Sablet 
Frankrijk 
 

Mocht uw GPS deze straat niet vinden, dan misschien wel Route d’Orange. Het 
domein ligt op  het kruispunt van beide straten. 
 
Onze woning bevindt zich helemaal achteraan op het domein. 
 
Gezien de afstand is het voor ons onmogelijk om na elke wissel van huurders, de 
woning te controleren. Wij vragen u dan ook uitdrukkelijk om dit zelf te doen bij uw 
aankomst  zo niet kan u voor eventuele schade of ontbrekend materiaal zelf 
verantwoordelijk gesteld worden. Als iedereen alles netjes achterlaat dan  kan voor 
iedereen de vakantie op een aangename manier beginnen. 
Voor vragen of problemen kan u steeds terecht op ++32/479/88 77 57 of 
++32/475/42 80 91 
 
Informatie 
Toeristische en andere informatie zit in de blauwe infomap die ligt in de rechterschuif 
van de kast aan de inkomdeur.  
Ook volgende bezoekers zouden hier graag van kunnen genieten. Mocht u zelf nog 
nuttige informatie vinden, die wij nog niet hebben, dan zouden wij u dankbaar zijn als 
u dit ook ter beschikking stelt voor personen die na u komen. 
 
Algemene informatie 
 

 



 
Sleutels  
U ontving 4 sleutels 

Sleutel voor de luiken van de woning (lichtblauw) 
Sleutel voor de deur van de woning (geel) 
Sleutel voor inkompoort (paars) 
Sleutel voor de deur naast de poort (oranje) 
 

Er is een set reservesleutels IN de woning. Gelieve ze aub bij uw vertrek terug aan 
de sleutelhanger te hangen. 

 
De woning dient met de sleutel gesloten te worden telkens men de woning verlaat. 
In principe moet de poort vooraan en het deurtje ’s avonds met de sleutel gesloten 
zijn voor de veiligheid en om diefstal te vermijden. 
 
De luiken van de voordeur worden apart gesloten. Ontsluiten van de luiken gebeurt 
door de sleutel naar LINKS te draaien (anders dan gewoonlijk); om te sluiten sleutel 
naar RECHTS.  
De deur van de woning wordt ONTSLOTEN door de sleutel linksom te draaien (zoals 
gewoonlijk) en vervolgens de deurklink naar beneden te drukken. Het kan zijn dat 
men een beetje hard moet drukken om  de deurklink naar beneden te krijgen. Sluiten 
gebeurt door de deurklink naar BOVEN te draaien (voldoende hoog) en vervolgens 
de sleutel RECHTS te draaien.  
 
Parkeerplaatsen 
U kan vrij beschikken over de eerste parkeerplaatsen links van de inkompoort met 
nummer 5 = vlak naast de poort. Hierop kunnen 2 normale auto’s staan. Parkeren 
gebeurt op eigen risico. 

 
Inventaris 
Een inventaris van de woning zit in de blauwe infomap. Gelieve bij uw aankomst te 
controleren of deze inventaris klopt. Indien niet, gelieve dit ONMIDDELLIJK te 
melden.  
 
Algemene toestand van de woning 
Indien er opmerkingen zijn over orde en netheid gelieve die ONMIDDELLIJK te 
melden. 
 
Elektriciteit 
De hoofdschakelaar bevindt zich in de berging = de deur links van de keuken. Het is 
het bakje naast het stopcontact. GROENE knop indrukken. 
 
Water 
De hoofdkraan van het water is in principe geopend om de tuinbewatering te laten 
werken. De irrigatie werkt om de 2 dagen ’s avonds om 21h. 
 
Warm water 
Door middel van een elektrische boiler. Die ligt in principe NIET aan bij uw aankomst 
en wordt gestart door het aanzetten van de elektriciteit. 



Verwarming living en kamers 
Door middel van directe verwarming.  Elke convector kan individueel aangelegd  
worden. 

 
 
 
 
 
 

Schuif de schakelaar (1) tot helemaal rechts = verwarmen met thermostaat. Regel de 
draaiknop (2) voor de gewenste temperatuur. Stand 2 of 3 volstaat meestal. Vergeet 
niet af te leggen als u weggaat! 

 
Verwarming badkamer 
Door de muurconvector voor het WC.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Met de linkse draaiknop (1) regelt u de gewenste temperatuur. Lampje (2) toont aan 
de chauffage aanligt. Knop (5) is de aan/uit knop. Knop (4) start een “turbo” 
verwarming gedurende 2 uur. 
Afleggen na gebruik van de badkamer. 
 
Na het douchen graag venster open zetten (vliegenraam inzetten) om de badkamer 
te verluchten.  

 
Frigo 
Stand 2 is normaal ruim voldoende. Bij het verlaten van de woning de deur van de 
frigo EN van het diepvriesvak op een kier laten staan door bij voorbeeld de fruitbak 
ervoor te zetten! 
 
Gecombineerde Microgolf-  en warmeluchtoven 
Bevindt  zich onder de kookplaten.  

 

 



 
MENU 
OORSPRONKELIJKE INSTELLINGEN WANNEER HET APPARAAT VOOR HET EERST WORDT INGESCHAKELD, wordt u gevraagd om de taal en de tijd in 
te stellen. 

NA EEN STROOMUITVAL gaat de klok knipperen en moet deze opnieuw ingesteld worden. Uw OVEN HEEFT een aantal functies die kunnen 
wor^n aangepast aan uw persoonlijke smaak. 
O  T-»RAAI DE MULTIFUNCTIONELE KNOP naar de instellingspositie. 
Q   GEBRUIK DE INSTELKNOP om een van de volgende instellingen te kiezen. 

DRUK OP DE OK-TOETS. 
DRAAI DE INSTELKNOP om één van de beschikbare talen te kiezen. 
DRUK NOGMAALS OP DE OK-TOETS om uw selectie te bevestigen. 
DRUK OP DE STOPTOETS om de instelfunctie te verlaten en al uw veranderingen op te slaan als u klaar bent. 
KLOK 
DRUK OP DE OK-TOETS. 

"--AAI DE INSTELKNOP om de juiste tijd in te Bellen (of druk op Stop om de klok van het display te verwijderen). 
DRUK NOGMAALS OP DE OK-TOETS om uw selectie te bevestigen. 
DRUK OP DE STOPTOETS om de instelfunctie te verlaten en al uw veranderingen op te slaan als u klaar bent. 

KLOK 
HET DISPLAY IS LEEG WANNEER HET APPARAAT VOOR HET 
EERST WORDT AANGESLOTEN en na een stroomstor-ing. Als de klok niet wordt ingesteld, blijft het display leeg totdat de bereidingstijd 
wordt ingesteld. 
O   DRAAI DE MULTIFUNCTIONELE KNOP naar de nulpositie. 
Q   DRUK DE KEUZETOETS (SELECT) IN (3 seconden) tot het linkergetal (uren) gaat knipperen. 
Q   DRAAI DE INSTELKNOP om de uren in te stellen. 
Q   DRUK DE KEUZETOETS opnieuw in. (De twee rechtercijfers (minuten) knipperen). 
0   DRAAI DE INSTELKNOP om de minuten in te stellen. 
Q    DRAAI NOGMAALS AAN DE KEUZETOETS. 
DE KLOK IS INGESTELD 6H Werkt. 
ALS U DE KLOK VAN HET DISPLAY WENST TE VERWIJDER- 
ENals deze eenmaal is ingesteld, dan drukt u opnieuw 3 seconden op de keuzetoets en vervolgens op de stoptoets. 
VOOR HET OPNIEUW INSTELLEN VAN DE KLOK Volgt U de 
bovengenoemde procedure. 
 

TAAL 
O 

o 
o 
o 



 
 
Mogen wij u vriendelijk verzoeken om, als u de oven gebruikt hebt, de oven proper 
achter te laten. 
 
Vaatwasmachine 
U kan, als u dit wenst, gebruik maken van de vaatwasmachine, maar u kan natuurlijk 
ook de vaat met de hand doen. 
Zout en spoelmiddel zijn opgevuld. Enkel wastabletten moet u bij elke wasbeurt in 
het daartoe bestemde vakje doen. 



 
Zorg er aub voor dat de vaatwasmachine op het einde van uw vakantie netjes en 
droog is. Laat de deur op een kier staan.  



TV 
De TV werkt met schotelantenne die afgestemd staat op TV  Vlaanderen. Indien TV 
Vlaanderen niet reageert kan het zijn dat de kaart opnieuw moet geactiveerd worden. 
Bel dan 0032 475 428091.  
 
TV starten: 

• Start het televisietoestel door de zwarte knop links achteraan-onder op “aan” 
te zetten. Kan eventjes duren voor het toestel reageert (tot 30 seconden) 

• Druk bovenaan op decoder  (het zwarte bakje in het tussenvak-Philips) op de 
knop helemaal links boven (aan-uit) tot het groene lichtje onder deze knop 
brandt! 

• Indien de cijfers onderaan niet op 0001 komen maar op 0501 staan druk dan 
op de knop Radio/TV 

• Alles wordt uitsluitend bediend met de grote zwarte afstandsbediening waarop 
bovenaan staat TV en STB.. 

• Normaal moet het TV-toestel dan op HDMI-1 zijn. Indien dit niet het geval is 
druk dan op AV van de afstandsbediening. Druk enkele malen AV tot HDMI-1 
en druk op OK. 

• Verder kanalen kiezen  met CH+ of CH- of pijltjes boven of onder OK… 
• TV afzetten: 

o TV toestel: zwarte knop achter-onder afzetten 
o Decoder (zwart bakje onderaan) knop aan-af op AF zetten zodat lichtje 

onder deze knop ROOD wordt 
Radio 
De radio werkt ook op de schotelantenne zodat Radio 1,2, Studio Brussel, enz… kan 
ontvangen worden. Druk hiervoor op de grote zwarte knop (Standby/on) in het 
midden van de radio-ontvanger. Zet de satelietdecoder (zwarte bakje Philips) op ON 
zodat het groene lichtje eronder brandt. Druk dan op de rechtse knop (Radio/TV) en 
wacht todat onderaan de blauwe lichtjes op 0501 komen. 0501 is radio 1, 0502 radio 
2, enz. Voor TV opnieuw op knop (Radio/TV) drukken en cijfers komen op 0001.. 

 
Buitenluiken 
De luiken dienen ALTIJD VASTGELEGD te worden zowel als ze open staan als 
wanneer ze gesloten zijn. Er kan een krachtige wind waaien die serieuze schade kan 
veroorzaken. 
Bij goed weer is het absoluut aan te raden de buitenluiken zoveel mogelijk 
VOLLEDIG te sluiten tijdens de dag.  Na zonsondergang best de buitenluiken 
volledig open zetten en VASTLEGGEN. Vensters open zetten en, altijd vliegenramen 
inzetten. Nooit vensters open zetten zonder vliegenramen.  
 
Poort aan ons domein 
In de grond zijn betonblokken gegoten met gaatjes om de poortjes zowel open als 
toe VAST te zetten. Als de gaatjes verstopt zijn, gelieve ze dan leeg te maken met 
bv. een schroevendraaier. Gelieve de poortjes altijd VAST te leggen. 
  
Slaapkamers 
Eigen bedlinnen dient meegebracht te worden. 
 
Zetelbed 



In de living bevindt zich een zetelbed dat als slaapbed kan gebruikt worden voor 2 
personen. Uitschuiven volgens bijgevoegd schema. 

 
 
Gelieve de hoes af te nemen alvorens het bed op te dekken.  
STEEDS OPNIEUW PLAIDS OPLEGGEN om zetelhoes te beschermen aub. 
 
Lawaaihinder 
Omwille van goede buurtschap wordt iedereen verzocht TEN ALLEN TIJDE zo 
weinig mogelijk storend lawaai te maken. Dit geldt absoluut tussen 22h en 8h.  
Cf de huurovereenkomst kan bij flagrante of herhaaldelijke overtreding van 
uwentwege ONMIDDELLIJKE beëindiging van het huurcontract volgen. 
Indien buren tè veel lawaai maken kan u hen hierop attent maken. Indien dit niet 
helpt kan u steeds één van bovenstaande telefoonnummers contacteren. 



Huisdieren 
In de vakantiewoning en binnen het domein Castel Sablet zijn GEEN huisdieren 
toegelaten.  
 
Roken 
ROKEN in de woning of in de slaapkamers is NIET toegelaten. In periode van grote 
droogte is, bij roken buiten de grootste voorzichtigheid geboden  omwille van 
BRANDGEVAAR. Een opgerookte sigaret MOET zorgvuldig gedoofd worden. 
 
Barbecue 
Zie huishoudelijk reglement. Gelieve de barbecue NIET op het terras te zetten, maar 
op de steentjes er rond. ALTIJD voldoende karton onder de barbecue leggen om 
vetvlekken te vermijden. 
 
Terras achteraan. 
Dit terras kan uiteraard naar believen gebruikt worden. De tuinmeubelen zijn met 
behulp van ketting en slot afgesloten. Sleutel hangt binnen aan het sleutelkastje. 
Gelieve NIET te verliezen. 
 
Zwembad 
Zie huishoudelijk reglement. Aan het zwembad zijn gemeenschappelijke ligzetels 
voorzien die u kan gebruiken als ze vrij zijn. Zetel nummer 5 is in principe altijd voor 
ons. De gemeenschappelijke zetels moeten aan het zwembad blijven. Onze eigen 
zetels mogen eventueel meegenomen worden maar moeten steeds DIRECT terug 
meegebracht worden. 
 
Kuisgerief 
Bevindt zich de kast in het WC beneden. Borstels enz. bevinden zich in de berging. 
 
Bij Vertrek 
• U moet zelf de woning bij vertrek schoonmaken, op orde zetten en zorgen dat de 

inventaris van de inboedel klopt. Tenzij u gevraagd hebt om de woning te laten 
schoonmaken.  

• De tuinmeubelen vooraan en barbecue voorzichtig binnenzetten en de 
tuinmeubelen achteraan SLUITEN met ketting en slot, tenzij er iemand na u komt 
op dezelfde dag. Sleutels van slot aan sleutelkastje. 

• Buiten de zomerperiode controleren of ALLE verwarmingstoestellen op “O” staan 
(schakelaar op toestel zelf) 

• Hoofdkraan water en kraan op het terras NIET dichtdraaien want de planten 
worden automatische gesproeid. 

• Elektriciteit afleggen (hoofdschakelaar in de berging). Rode knop indrukken. 
• Frigo afleggen en open zetten zowel de grote deur als de deur van het 

diepvriesvak. 
• Vaatwasmachine uitdrogen en op een kier zetten. 
• Oven schoongemaakt? 
• Zijn alle ramen en buitenluiken dicht EN gesloten? 
• woning afgesloten? 
• Inkompoort en –deur gesloten? 
• Reservesleutels aan de sleutelhanger? 


