
Welkom 
onder de zon van 

Milieubehoud
Domaine de Belezy besteedt veel aandacht aan 
de milieuvriendelijke en respectvolle praktijken 
die zij heeft ingevoerd en wil voortzetten:

• Scheiding van vuilnis
• Afvalvermindering
• Gebruik van groene energie voor al ons elektriciteitsgebruik
• Productie van warm water met zonnepanelen voor 
sanitairblokken
• Vermijden van gevaarlijke producten
• Nauwe controle op water/elektriciteitsgebruik
•  Bezuiniging op water/elektriciteitsgebruik
•  Energie-efficiënte apparatuur
• Aankoop van Ecolabel producten voor schoonmaak en 
onderhoud
• Het informeren en bewustmaken van ons personeel 
en onze gasten
• Kennis van de lokale omgeving
•  Respect voor de natuur en het landschap
• Respect voor niet-rokers
•  Sanctioneren van geluidsoverlast
•  Integratie van architectuur en landschap
•  Voorop stellen van lokale producten
•  Scholing en milieubewustzijn voor kinderen

Milieubeheer
•  Onze medewerkers : bewustzijn in productkeuzen en 

productsamenstelling, energiebesparing.
•  Kinderen : scholing op de kinderboerderij en de 

groententuin, ontdekkingstochten in de bossen, works-
hops "natuur".

•  Volwassenen : wij willen u graag wijzen op de huisregels 
voor het gebruik van uw persoonlijke- en collectieve 
sanitairvoorzieningen:

 - Denk er aan de verlichting uit te schakelen
 -  Bewust en zuining omgaan met uw waterverbruik
 -  Denk er aan deuren en ramen te sluiten als u 

uw verblijf wilt verwarmen 
 -  Spoel geen doekjes, maandverband, tampons, enz. 

door het toilet. Deze verstoppen de afvoer, ook al zijn 
ze biologisch afbreekbaar.

Geluidsoverlast
Het ontbreken van lawaai is vrij voor de hand 
liggend voor een naturistische vakantie. Enkele 
voorbeelden:
Wilt u aub oppassen met het volume van uw radio en 
televisie, op het slaan van autodeuren, uw airconditioning 
niet te gebruiken tijden siësta (van 14 tot 16 uur) en 
tijdens de nacht, uw kinderen ’s ochtends vroeg naar het 
recreatiepark te sturen om de omliggende gasten niet te 
storen, discreet te blijven bij het gebruik van uw mobiele 
telefoon en deze uit te zetten tijdens voorstellingen.
Bovenal beschouwt U alstublieft het campinggedeelte 
"B2" van ons terrein als een gebied van rust en vredelie-
vendheid. De voorzieningen voor spel & sport en ontspan-
ning bevinden zich op het deel "B1" van de camping.
-  Onze avondactiviteiten eindigen om 23 uur met enkele 

uitzonderingen tijdens feestdagen (zoals bv op 21/06, 
14/07, en 15/08).

Respect voor de ander & kwaliteit van leven
•  Rokers : u bent in een bosomgeving die zeer brandge-

voelig is, gooi uw peuken in de asbakken en niet op 
de grond.

•  Papier : de vervuiling door papier (vooral kleine papier-
tjes) komt vaak voor. Maak gebruik van de vuilnisbakken.

•  Afvalcontainers : wij hebben een gescheiden afval-
systeem en bieden u derhalve een scala aan contai-
ners (glas, papier,GTF, etc...). Respecteer de rust van 
anderen; maak slechts gebruik van de glasbak na 
9:30 ‘s morgens en voor 20 uur ‘s avonds. Plaats uw 
huisvuil en vuilnis zorgvuldig in de daarvoor bestemde 
containers. De containerzones (gelegen op de parking 
van beide campingdelen B1 en B2) worden dagelijks 
gereinigd. Wij wijzen u erop dat de kleine vuilnisbak-
ken in het Domein alleen bedoelt zijn voor klein afval. 
Gebruik deze bakken niet om uw vuilniszakken te depo-
neren.Omwille van uw gezondheid en die van onze 
medewerkers rekenen wij op uw medewerking om de 
containerzone schoon te houden.

De composthoop is beschikbaar op de boerderij naast 
de moestuin.



Veiligheid en Gedragsregels
Het Domaine naturiste de Bélézy is een «Centre 
privé gymnique de Plein Air», met 320 plaat-
sen. Bij aankomst moet elke gast op de hoogte 

zijn van dit reglement, de bepalingen van dit rege-
lement te aanvaarden, en verbindt zich ertoe deze 
na te komen.

1 . Toegang tot het terrein
De toegang tot het terrein is strikt voorbehouden aan natu-
risten. Alleen de Directie kan bepaalde externe personen 
toestemming geven om om dienstredenen op het Domein 
te circuleren.
2 . Gedrag
Op de daarvoor bestemde en aangeduide gedeelten in het 
Domaine, bij de ingang, rondom en in het zwembad, is 
geheel ontkleed zijn verplicht als de temperatuur dit toe-
laat. Op de weg tussen Entrée Bl en de receptie en op de 
parkeerplaats buiten het domein is ongekleed lopen ver-
boden. Help ons dit te respecteren. Het is niet toegestaan 
bloot te lopen in de Cargo (disco) en tijdens dansavonden. 
3 . Alcohol & Roesmiddelen
Het gebruik van alcohol en drugs is op het domein ten 
strengste verboden. De consumptie van alcohol wordt ech-
ter getolereerd in de privé-zones : standplaatsen, accom-
modatie, zolang het niet beledigend is en anderen niet 
schaadt, evenals in het restaurant wanneer dit geopend is. 
Dronkenschap op het domein wordt niet getolereerd. Elke 
overtreder wordt uit het Domaine gezet. Als de overtreder 
minderjarig is, wordt hij of zij teruggestuurd naar zijn of 
haar ouders en krijgt de familie te maken met uitwijzing.
4 . Planten en bomen
Het is verboden om bomen om te hakken, takken af te bre-
ken, bloemen te plukken, planten uit de grond te verwijderen 
of rotsen te beschadigen. Moedwillig veroorzaakte schade 
aan planten, bomen enz. of aan schutting-en en materiaal 
voor sport en spel enz., wordt in rekening gebracht bij de 
veroorzaker en kan leiden tot verwijdering van het terrein.
5 . Auto’s
Denk om de kinderen en om opstuivend stof ! zachtjes rijden. 
Houdt u aan de instrukties aangaande eenrichtingverkeer, 
maximale snelheid (5 km/uur), parkeergelegenheden en 
het verbod voor auto’s binnen het Domein. Op B I heeft u 
parkeerplaatsen achter de Cabanons en een gesloten gere-
serveerde parkeerplaatsen voor alle accommodaties in alle 
seizoenen, om het recreatiepark zoveel mogelijk autovrij te 
kunnen laten ! Van juni tot september mogen de auto’s niet op 
de campingplaats geparkeerd worden: de auto’s zijn slechts 
toegestaan voor laden en lossen van tent of caravan twee 
uur na aankomst of voor vertrek. Gelieve uw auto’s niet op 
vrije camping plaatsen te parkeren. Van juni tot september 
moeten alle auto’s zonder uitzondering geparkeerd worden op 

Instructies in geval van hevige regen en 
overstroming
•  Ik informeer mijzelf en blijf op de hoogte van 

de instructies van de autoriteiten, 
in de media en op officiële sociale 
netwerken.
•  Ik laat mijn auto staan en stel 

mijn afspraken uit.
•  Ik zorg voor mijn nabije familie, 

buren, en oudere mensen om 
mij heen.

•  Ik kom niet in de buurt van rivie-
ren, oevers of onder bruggen.

•  Ik ga niet naar buiten en blijf 
binnen in een gebouw. Ik ga 
vooral niet onder een boom 
staan om het risico van bliksem 
te vermijden.

•  Ik ga niet naar beneden in kelders of parkeerplaatsen en 
zoek mijn toevlucht in de hoogte.

•  Ik gebruik de auto niet en ga niet te voet over waterbrug-
gen of tunnels. Minder dan 30 cm water is genoeg om 
een auto mee te nemen.

•  Ik haal mijn kinderen niet op in Kinderclubs, ze zijn daar veilig.

TELEFOONNUMMERS IN GEVAL VAN NOOD

AMBULANCE : 15 - POLITIE : 17 - BRANDWEER : 18 of 112

Brandpreventie
•  Pas op voor kaarsen in tenten en buiten, camping-

gas en sigarettenpeuken. Laat kinderen niet met 
vuur spelen...

•  Buiten de gemeenschappelijke barbecue zijn alleen gas- 
en elektrische barbecues toegestaan. In perioden van 
grote droogte en bij veel wind kan de collectieve barbecue 
als voorzorgsmaatregel sluiten.

Aanwijzingen in geval van brand
•  In geval van brand, geen paniek en ga naar, of bel onmidde-

lijk, de receptie: 00 33 (0)4 90 65 60 18, of bel tussen 18 
uur en 08.30 uur de bewaker: 00 33 (0)4 90 65 99 50.

•  Neem de tijd om de veiligheids- en evacuatievoorschrif-
ten te lezen die op de informatieborden en in de winkel 
aanwezig zijn.

•  Ga naar de trefpunt als u het alarmsignaal hoort.
•  Neem in geen geval uw auto, dat zou de komst van 

brandweer kunnen vertragen.
•  Wanneer u weet hoe u met brandspuiten en blussers om 

moet gaan, bied dan uw hulp aan.



Veiligheid en Gedragsregels
de parkeergelegenheden buiten het Domein. Dit in verband 
met de veiligheid van de kinderen, en respect voor het milieu, 
fauna, flora, en eenieders rust.
6 . Fietsen, en steppen
Fietsen en steppen is toegestaan op de paden en in het 
recreatiepark. Het is verboden te fiets en en te steppen 
in de sanitaire voorzieningen, rond het zwembad, rond of 
in het restaurant of op het terras van de Mas en moet de 
maximumsnelheid van 5 km/u respecteren.
7 . Radio & en andere geluiden
Van 23 uur ‘s avonds tot 7 uur ‘s morgens moet stilte in 
acht worden genomen. De directie behoudt zich het recht 
voor hierop in speciale gevallen een uitzondering te maken : 
14/07, 21/07 en 15/08. Doet u alstublieft zachtjes wanneer 
u ‘s avonds laat thuiskomt; luid praten en met portieren 
slaan stoort de slaap van anderen.
8 . Fotograferen & Video
Het is uitdrukkelijk verboden een persoon of een groep per-
sonen te fotograferen of te filmen zonder hun toestemming. 
De directie behoudt zich het recht voor  foto’s of video in 
beslag te nemen wanneer er een conflict optreedt.
9 . Huisdieren
In verband met veiligheid en hygiëne zijn honden, katten, 
en andere huisdieren niet toegestaan op het Domein.
10 . Stoelen en banken
In verband met algemene hygiëne, wordt u verzocht een 
handdoek mee te nemen wanneer u gebruik maakt van de 
stoelen en banken. Gelieve gebruikte stoelen op hun plek 
terug te zetten.
11 . Ligstoelen
Bij het zwembad zijn ligstoelen beschikbaar. Deze kunnen 
echter niet worden gereserveerd. U kan ze gebruiken als 
deze langer dan 15 minuten leeg zijn. Om hygiënische rede-
nen vragen wij u een handdoek op de zonnebank te leggen.
12 . Voor ieders rust
Domaine de Bélézy is een oord waar kalmte en rust heerst: 
balspelen, fietsen, enz. horen thuis in het recreatiepark en 

niet in de buurt van de campingplaatsen en accommodaties.
13 . Netheid van de sanitaire voorzieningen
Ons team van interieurverzorgsters is belast met het dage-
lijks schoonhouden van de sanitaire voorzieningen. Wij 
vragen u vriendelijk water en zand weg te spoelen wanneer 
u gebruik maakt van het sanitair; wasbakken, afwasbakken 
en wc’s schoon te spoelen, en geen afval achter te laten, 
behalve in de daarvoor bestemde vuilnisbakken. Verder 
wordt u verzocht af te wassen in de afwasbakken, uw baby 
te wassen in de daarvoor bestemde babybadjes enz.
14 . Vuilnis en papier
Afvalcontainers zijn beschikbaar bij de «Entree Bl» en op 
de parkeerplaats voor de Receptie B2. Voor lege batterijen 
kunt u bij de receptie terecht. Vergeet niet dat gescheiden 
afval, milieubewustzijn en naturisme bij elkaar horen... De 
houten afvalbakken in het recreatiepark zijn bestemd voor 
klein afval en geenszins voor huisvuil.
•  Hoe kleiner, hoe meer: wijs uw kinderen erop snoep-, 

kauwgum- en ijs-papiertjes in de afvalbakken te gooien.
•  Sigarettenpeuken: niet biologisch afbreekbaar en ver-

vuilend, te vermalen in asbakken !
15 . Piercing
Wij vragen mensen met piercings in hun intieme delen, deze 
te verwijderen tijdens hun verblijf in Bélézy. De regels van 
het naturistenleven sluiten elke vorm van exhibitionisme 
of provocatie uit
16 . Diefstal - Ongelukken
De directie kan niet aansprakelijk worden gesteld bij diefs-
tal, ongelukken, natuurrampen… Bij diefstal wordt directe 
verwijdering van het terrein vereist.
17 . Onze bemiddelaar
Association des Médiateurs Européens
AME CONSO 11 place Dauphine 75001 PARIS
www.mediationconso-ame.com
Tél. 00 33 (0)9 53 01 02 69

Jongeren
•   Bloot:  Het bloot zijn is de basis van het naturisme en er zijn geen uitzonderingen rond de zwembaden. 

Buiten de zwembaden is eventueel een handdoek of sarong getolereerd.
•   Gedrag: Tijdens speciale avonden die voor de jongeren worden georganiseerd dienen de volgende regels 

gehandhaafd te worden :
•   -  Alcoholgebruik: In de "Cargo" wordt geen alcohol verkocht en wij aanvaarden geen consumptie van 

alcohol door jongeren, en/of meegebrachte flessen alcohol (zie §3 van het reglement)
•   -  Activiteiten : De activiteiten die jongeren willen organiseren worden natuurlijk geaccepteerd als 

deze geen geluidsoverlast geven.
Voor alle jongeren : het team van Bélézy staat open om specifieke activiteiten te organiseren, en te laten 
zien dat het naturisme een moderne en tolerante levenswijze is.



Naturisme op Bélézy

«Het naturisme is een manier van leven in harmonie met de natuur en de invulling van het 
naakt zijn in gemeen-schap met als merk respect voor de ander en zichzelf, respect voor 
andermans goed en de omgeving»

1.  Sleutel van het naturisme ; het bloot zijn is een keuze afhankelijk van het weer ; door de tijd gebon-
den en geheel conform aan de definitie die is vastgelegd tijdens het congres van de Federatie van de  
Internationale Naturistenverenigingen (INF-FNI) en officieel sinds 1974.

2.  Beslissen om te leven op het naturistenterrein van Bélézy is daarom een verplichting om deze naaktheid te 
beoefenen en na te laten leven door degenen die van u afhankelijk zijn (familie, gasten onder de verantwoor-
delijkheid van de vakantieganger).

3.  Er zijn geen andere beperkingen dan klimatologische omstandigheden of uitzonderlijke en tijdelijke fysieke 
onmogelijkheid toegestaan.

4.  Het spreekt voor zich dat deze constante beoefening van naaktheid onafscheidelijk is van alle voordelen 
die te verwachten zijn:

-  zelfrespect, respect voor anderen, door de afwezigheid van enige provocatie, naturisme is gericht op eenvoud 
en niet op exhibitionisme.

-  respect voor het milieu door goed gedrag, wederzijdse hulp, aandacht voor anderen en netheid.

5.  Met steun van de naturistenclub van Bélézy Provence zorgen wij ervoor  dat deze manier van leven goed 
wordt organiseerd en gerespecteerd. Elke groep of persoon die deze manier van leven of de interne regels 
van het domein niet respecteert, moet het domein onmiddelijk verlaten.

Domaine de Bélézy in samenwerking
met de CNBP, Naturistenclub van Bélézy Provence

en de ASL, Association Syndicale Libre les Hauts de Bélézy

Domaine de Bélézy
132 chemin de Maraval 84410 Bedoin - France

Tél. 00 33 (0)4 90 65 60 18 - Email : info@belezy.com
www.belezy.com - Facebook : Bélézy Provence


