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VERBLIJF 
 
Elektriciteit 
De elektriciteit bij aankomst buiten aanzetten en bij vertrek buiten uitzetten. De meterkast zit 
links voor het toegangshek (vanuit het huis gezien). Links in het deurtje van de meterkast zit 
een gat. Het deurtje kan open door de schroevendraaier in dit gat te steken en naar rechts te 
draaien. 
 
De twee elektrische radiatoren kunnen tegelijkertijd 
aan. Maar bij gebruik van de magnetron, strijkijzer of 
badkamerverwarming moet er een radiator uitgezet 
worden. Bij hevig onweer kan de elektriciteit uitvallen. 
Inschakelen in de meterkast binnen, in de hoek links 
van de terrasdeur. 
Van links naar rechts: links zit de aardlekschakelaar, 
daarnaast: 
1. Verwarming keuken 
2. Verwarming noordgevel 
3. Wandcontactdozen noordgevel 
4. Eerste verdieping 
5. Inbouwdozen en schakelaars 
 
Tijdens onweer is het raadzaam stekkers uit de stopcontacten te halen, ook die van de telefoon. 
Bellen tijdens onweer kan gevaarlijk zijn. In bijzondere gevallen kan de hoofdschakelaar in de 
meterkast buiten het huis uitschakelen. Gewoon weer inschakelen. 
 
Gas 
De geiser en de kookplaat werken op 
flessengas. De gasflessen staan in de 
abri onder het badkamerraam, 
sleutel hangt binnen aan het 
sleutelrekje. 
Verwisselen gasfles. Knoppen van 
beide gasflessen dichtdraaien. Lege 
fles (de lichtste) loskoppelen door de 
aansluitnippel met de rode plastic 
sleutel los te draaien. Let op, het is  
linkse draad, dus losdraaien met de 
wijzers van de klok mee! Rubberen 
ring controleren. Er liggen eventueel 
nieuwe ringetjes in het linkerlaatje 
van het gereedschapkastje. 
Na het plaatsen van de nieuwe fles de aansluitnippel weer vast draaien, nu tegen de wijzers 
van de klok in, goed vast, maar niet “muurvast” 
Gassoort: propaan (propane), verkrijgbaar oa bij het tankstation bij de Super U in Ruoms. 
 
Water 
De hoofdkraan (afsluiter) voor de buitenkraan op de pilaar zit in een gat links in de abri voor 
het gas. Water is schaars in dit gebied, vooral ’s zomers: verspil het niet. 
 
Vuilnis 
Blik en verpakkingsmateriaal worden gescheiden ingezameld ten opzichte van overig huisvuil in 
containers helling opwaarts rechts van de weg. Glas en papier kan beneden bij de Mairie 
onderaan de berg weggegooid worden. As uit de open haard kan tussen bramen op het taluud 
gestrooid worden. 
Vuilniszak grote grijze afvalbak: 50 liter maat 65 x 80 cm 
Vuilniszak witte afvalbak: 60 liter 68 x 80 cm 
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Groot afval kan naar het afvalstation gebracht worden, richting Vallon bij tweede rotonde 3e 
afslag na de eerste haakse bocht aan de rechterhand (vóór de tweede haakse bocht).  
’s Ochtends geopend. 
 
Sleutels 
De sleutels van de gas-abri en de brievenbus hangen aan het rekje naast de keukendeur. 
Sluit bij afwezigheid het huis goed af, ook het raam boven op de slaapkamer. Reservesleutels 
hangen in de gereedschapskast. 
 
Internet/Telefoon 
Er is telefoon, bij onweer de telefoon (en eventueel modemkabel 
naar de pc) er uit trekken, na het onweer opnieuw aansluiten. 
Daarnaast is er een analoge internetverbinding, inclusief analoge 
kabel en stekker. Voor een PC (Notebook) met analoog modem 
moet je zelf zorgen.  
 
Huisarts, Tandarts en Dierenarts 
Ruoms huisarts: Cabinet Médical Fayolle, Plantevin et Preuss 
6 pl Gén de Gaulle 07120 RUOMS 
Tel: 0475396035 
Ruoms tandarts: Gondran-Tellier Pierre 
6 pl Gén de Gaulle 07120 RUOMS 
Tel: 04 75 39 61 11 
Dierenarts Ruoms: Clinique Vétérinaire Pintor Stéphane 
20 av Olivier de Serres 07120 RUOMS 
Tel: 0475396333 
 
Terrasdeur 
De deur naar het zijterras openen: 
kruk naar beneden, sluiten: kruk 
helemaal omhoog. Het slot is 
geforceerd geweest, maar werkt 
nog goed. Subtiel behandelen. Na 
veel regen kan het houtwerk 
uitzetten, forceer niets, doe dan de 
luiken dicht bij het weggaan. De 
sluiting van het luik grijpt boven 
en onder om een stalen nok. 
 
 
Luik keukendeur 
Om het luik van de keukendeur te sluiten even aanvoelen hoe deze in het slot valt. Niet te hard 
aanduwen. 
 
Dingen terugvinden 
Gereedschap: hoekkastje naast raam bij de trap. 
Reservelampen: idem. 
Tuinstoelen in de schuur. De kussens hangen in de blauwe zak. 
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Open haard 
Buiten ligt het hout voor de open haard (binnen) onder het 
afdak. 
Tegen vonken (vooral vurenhout) is een vonkscherm 
beschikbaar. Een los barbecuerooster staat naast de schoorsteen. 
In de schoorsteen boven de open haard zit een klep om de 
verbrandingsgassen en de wegvliegende warmte te temperen. 
Aansteken: klep open, normaal gebruik: klep halverwege, 
afwezig: klep dicht. 
Maak de open haard uit voor je naar bed gaat. 
 
Badkamer/WC 
De WC is aangesloten op een septic tank, waarin het afval 
biologisch verwerkt wordt. Om de bacteriële werking niet te 
verstoren, mag er alleen (ongekleurd) wc-papier in de wc-pot. 
Eén maal per week een zakje Eparcyl in de pot strooien. De pot 
alleen schoonmaken met Clarcyl of ander schoonmaakmiddel 
geschikt voor fosse-septic. Nooit bleekmiddel gebruiken, dit 
vernietigt de bacteriën. 
Wastafel en douche zijn aangesloten op een zinkput, hier mag 
dus gewoon zeep gebruikt worden. 
De verlichting van het spiegelkastje maakt de bovenkant erg 
heet. Hier dus niets opzetten: brandgevaar! 
De elektrische badkamerverwarming kan niet tegelijk met beide 
elektrische radiatoren aan. 
Na douchen de badkamer goed laten drogen. Gordijn sluiten, zodat het niet gaat schimmelen.  
Niet vergeten het badkamerraam te sluiten als je weggaat. 
 
Wasmachine en centrifuge 
Er is een eenvoudig wasmachientje. Zet de machine voor gebruik in de douche op het grijze 
opstapkrukje. Elektriciteit: er is een  stopcontact met randaarde rechts naast de badkamerdeur, 
verlengsnoer ligt onder de trap. Vul de machine met maximaal 1,5 kg droge was. Voeg 
waspoeder toe (15-20gr). Voeg warm water toe uit de douche, machine sluiten en stel de 
tijdknop in. Na het wassen de slang losmaken en de machine leeg laten lopen en opnieuw 
vullen met water om te spoelen. Tijdknop instellen, etc.  
 
Strijkijzer en strijkplank 
In de linkerslaapkamer links in de opslag. 
 
Keuken 
Combimagnetron 
De gebruiksaanwijzing en kookboeken hiervoor zijn beschikbaar. Oven moet vrij staan van de 
muur. 
Grillen kip blz. 64/65 gebruiksaanwijzing. 
Grillen verse vis blz. 53 gebruiksaanwijzing.  
 
Staafmixer en keukenmixer 
Deze zijn aanwezig. 
 
Koffie zetten 
Er is een Senseo en een Italiaanse percolator. 
 
Boodschappen 
Zowel Ruoms als Vallon hebben voor de dagelijkse boodschappen ruim voldoende aanbod. De 
campings beneden aan de berg openen vanaf Pasen hun winkels. Voor bijzondere inkopen: 
Aubenas 
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Navette 
Op donderdag en vrijdag rijdt er ‘s ochtends een busje naar Vallon, respectievelijk Ruoms om 
bergbewoners van en naar de markt te brengen. Reserveren is nodig en moet bij de Mairie, tel 
0475396271 
 
Markten 
Alle markten zijn 's morgens, tot 12:00 uur. 
Maandag - Rosières 
Dinsdag - Largentière 
Woensdag - Joyeuse 
Donderdag - Vallon-pont-d'Arc 
Vrijdag - Ruoms 
Zaterdag - Aubenas en Les Vans 
 
 
  
 
Spelletjes 
In de linkerslaapkamer staan puzzels, Triviant, Monopoly en Scrabble. Kaarten en dobbelstenen 
in kast beneden met muziek. 
 
Radio en CD 
Er is een radio en er is een CD-speler en enkele cd’s. 
 
Kaarten 
Er zijn wandelkaarten van de omgeving in de kast met de CD-speler Ook boekjes met 
wandelingen en folders met bezienswaardigheden. 
 
Gras 
Het gras op het pad naar de weg en rondom het terras kan gemaaid worden met de 
grastrimmer.  


