
 

HET MILIEU HANDVEST 

             van CAMPING LES AMARINES 

De ingevoerde maatregelen van de camping 

 

Water besparing             

 De kranen van de wastafels, douches en toiletten in de sanitair gebouwen, de 

stacaravans en in de snack-bar, zijn uitgerust met drukregelaars. 

 Het personeel is opgeleid in het besparen van water, het juist doseren van  

natuurvriendelijke schoonmaakproducten en het gebruik van microfiber poetsdoekjes. 

 De schoonmaak buiten,  geschiedt zonder chemische reinigingsmiddelen, zodat 

chemisch vervuild afvalwater niet in de natuur terecht komt. 

 Spoel- en wasmachines worden pas aangezet na volledige vulling.                        

 Het sproeien van het groen op de campins gebeurt ‘s ochtends vroeg of ‘s avonds laat.  

 De camping gebruikt mengkranen, in plaats van druk-kranen. 

 Het personeel is alert en opgeleid in het signaleren van lekkages ; de beste manier om 

elk onnodig gebruik te voorkomen. 

Medewerking van onze klanten 

 De kraan sluiten op de staanplaats(en). 

 Water besparen door het goed afstellen van de mengkranen. 

 Begeleid en onderricht uw kind(eren) in het spaarzaam en zinvol gebruik van water, 

onder de douche en bij de afwas 

 Wees alert op eventuelle lekkage en waarschuw ons, zodra mogelijk. Dank u wel ! 

 



Voor  het verminderen van stroomgebruik    

 Het regelen van de nachtverlichting van het terrein door lichtsensoren. 

 Automatische beheer van de camping verlichting, door installatie van autonome 

verlichting op zonne-energie. 

 Automatische uitschakeling van verschillende computers, printers, kassa ‘s en overige 

computerapparatuur. 

 Beheersen van de binnentemperatuur van de hoofdgebouwen geschiedt door middel 

van ventilatie en het gebruik gordijnen ter reductie van airconditioninggebruik. 

 Het beperken van openstaande koelkasten en het met sloten uitrusten van koelruimtes. 

 Aankoop van producten bij locale winkels en bedrijven, om de korte keten te 

bevoordelen.  

 Het doven in de nacht van reclame- en bedrijfsverlichting. 

Gewenste medewerking van onze klanten 

 Het licht uitdoen bij afwezigheid in uw behuizing  en ‘s nachts ook die op het terras . 

 Bij het verlaten van het sanitair, het licht uitdoen, ook de tl verlichting van de wastafels. 

 Regel de binnentemperatuur van uw behuizing door ‘s nachts de ramen te openen, en 

overdag de gordijnen van de slaapkamers te sluiten. 

In het buitenseizoen, in geval van verwarming,  gelieve de  deuren te sluiten, zowel die 

van uw behuizing alsmede die van het sanitair. 

 Geef voorkeur aan een zonnelampje voor een leuke sfeerverlichting  in plaats van 

kaarslicht, vermijdt kaarsen. 

 Minimaliseer het gebruik van uw auto, ga te voet of per fiets, zodra mogelijk.  

Afvalbeheer 

 Plantaardig afval wordt gecomposteerd in de buurt van de Cèze, overig afval wordt 

gesorteerd in de daarvoor bestemde 'centres de tri'. 

 Snoeioverblijfselen worden versnipperd en gebruikt voor het afdekken van de perken. 

 Karton en ander omvangrijk verpakkingsmateriaal wordt wekelijks naar het 

sorteercentrum gebracht, zowel s'zomers als s'winters. 

 De in goede staat zijnde uitrusting van de mobil-homes, die wij willen vervangen, wordt 

gedoneerd aan de vereniging «Secours Populaire» voor hergebruik. 

 Wij gebruiken Ecolabel schoonmaakproducten voor het sanitair. 

 De plastic verpakkingen van schoonmaakmiddelen worden naar het sorteercentrum 

gebracht, voor hergebruik van de grondstoffen. 



 In keuken en bar wordt het afval geselecteerd. 

 Gebruikte olie wordt gerecycled door een gespecialiseerd bedrijf. 

 Gebruik van een electrische auto en ander electrisch materiaal. 

 Afval en sorteerruimte voor onze klanten, en afvoeren van groot afval naar het ‘’centre 

de tri’’. 

 Zakken voor afvalscheiding beschikbaar in de mobilhomes. 

 Een uitleg over afvalscheiding in Frankrijk is geafficheerd in de mobilhomes. 

 

Klantbewustzijn 

 Sorteer het afval in de daarvoorbestemde zone, in de gele container alle verpakkingen : 

conserve- en ander blik, kartonverpakkingen en plastic. Overig huishoudafval in de 

groene container. 

 Het is verboden campingmateriaal in deze containers te gooien  : tafels, stoelen, 

pannen, plastic zeilen, zwembanden, opblaasboten, barbecue, kapotte tenten, dit 

allemaal en soortgelijk is voor het gemeentelijke sorteercentrum.  

Informeer bij de balie, wij verzamelen dit voor u.  

 In geval van vervuiling op de staanplaats per ongeluk, motorolie of een ander schadelijk 

product, waarschuw zo snel mogelijk het personeel 

 Respecteer de rivier, bescherm de natuur voor alle soorten vervuiling, flessen, plastic en 

andere afvalproducten. 


