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Praktische informatie tbv gebruik van La Fermette 
 
Entree 

De sleutel van de Fermette hangt in een sleutelkluisje bij de 
inham aan de zijkant. Alleen de voordeur heeft een slot 
waar die paarse sleutel op past. De andere deuren hebben 
geen sleutel en kunnen alleen van binnenuit geopend 
worden. Let bij sluiten van die deuren dat ze goed 
dichtgetrokken worden.  
 
 
 

 
Luiken 
 

                    
 
Als de luiken gesloten zijn, dan kunnen ze van binnenuit geopend worden. 
Dat geldt zowel voor de ramen als de deuren. De luiken moeten aan de 
buitenkant met het ijzeren schuifje worden vastgezet om klapperen bij 
windvlagen te voorkomen. 
Let bij sluiten van de deurluiken voor en achter dat ze goed achter de 
beugeltjes klemmen.  
Het kleine luikje in de keukenmuur kan alleen met een sleuteltje geopend 
worden. Wij laten dat luikje dan ook meestal dicht.  
De luiken boven kunnen (nog) niet worden vastgezet. Mochten ze gaan 
klapperen is het handig om ze te sluiten. De luiken boven kunnen als 
gordijnen gebruikt worden om warmte of daglicht te weren. 
 
Water 

 
Mocht het water moeten worden afgesloten: de afsluitkraan 
zit in de technische ruimte onder de boiler.  
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Warmwater voorziening - boiler 
 

        
 
De schakelaar voor de boiler (CE- Chauffe Eau) zit in de stoppenkast. Voor 
warm water moet de schakelaar richting de groene stip geschakeld staan. 
Datzelfde geldt voor de mechanische luchtafzuiging (VMC) die je desgewenst 
kunt inschakelen. (knop richting groene stip)  
 
Technische ruimte: 
De technische ruimte (bij boiler en stoppenkast) hebben wij met een hekje 
afgesloten. Dat is vooral om je er op attent te maken vooral geen 
schakelaars of instellingen van apparaten in die ruimte te 
veranderen. Er staat namelijk een nogal gevoelig warmtepomp systeem. 
Die hebben wij hebben gekozen vanwege de energiezuinige werking. Buiten 
staat een externe unit die via een warmtewisselaar het watervat in de 
technische ruimte verhit. Het verbruik van het warmtepomp systeem wordt 
via 2 aparte stroommeters (de verlichte) gemeten.  
Mocht je vragen hebben over de werking aarzel niet te mailen of te bellen. 
Indien nodig kan er iemand langskomen om technische problemen te 
verhelpen. 
 
Bordjes Privé: 

 
Omdat we met ons gezin ook zelf in de Fermette verblijven, 
zul je ook privé spullen van ons aantreffen. Indien nodig en 
mogelijk hebben we die in kasten opgeborgen. Voor de 
zekerheid hebben wij daar een stickertje ‘Privé’ op gedaan.  
Mocht je toch verlegen zitten om spullen dan kun je daar 
gebruik van maken. We vragen je dan zo goed te zijn om die 
zaken (bijvoorbeeld levensmiddelen) in dat geval weer even 
aan te vullen zodat anderen niet misgrijpen. Dank alvast!  
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Verwarming:  

 
De hoofdverwarming van de Fermette is de houtkachel 
die een behoorlijk fors vermogen heeft. Daarnaast kun 
je gebruik maken van de centrale verwarming via een 
energiezuinige maar nogal ingewikkelde en gevoelige 
Warmtepomp. Die pomp is aangesloten op de 
vloerverwarming. De thermostaat daarvan bevindt zich 
op de muur in de eetkamer. De aanbevolen 
temperatuur is 17C. Daarmee voorkom je grote 

temperatuurschommelingen. De Warmtepomp is weliswaar energiezuinig 
maar kan al met al toch behoorlijk wat elektriciteit verbruiken. 
De Ardeense vloertegels komen langzamer op temperatuur maar houden de 
warmte langer vast. In het huis zijn ook radiatoren aanwezig maar in 
verband met een blikseminslag hebben we de verwarming daarvan buiten 
werking moeten zetten. Onze ervaring is dat de vloerverwarming in 
combinatie met de houtkachel ruim voldoende warmte geeft voor een 
behaaglijke temperatuur, vooral ook omdat de warmte naar boven stijgt.  
 
Kosten energieverbruik 
We hebben er voor gekozen om de energie kosten apart te berekenen. De 
gedachte daarachter is om onze gasten zoveel mogelijk bewust te maken 
van die kosten en daar waar mogelijk wellicht te besparen.  
Het brandhout verrekenen we tegen kostprijs. Een gevulde mand kost €10,=. 
Je kunt het hout buiten bij de opslag voor en naast de ‘Refuge’ halen. Liefst 
zoveel mogelijk vanaf de zijkant. Daar ligt het droogste hout.  
Het elektriciteitsverbruik wordt via een aparte meter bijgehouden en 
verrekend a €0,25 per kWh.  
 
Vloerverwarming badkamer 
De vloer in de badkamer kan desgewenst verwarmd worden met een 
elektrische vloerverwarming. Zie daarvoor de gebruiksaanwijzing. Weet dat 
die verwarming een behoorlijke energie-slurper is. Wij gebruiken hem alleen 
even ’s ochtends om indien nodig de ergste kou van de vloer te halen en 
daarna zetten we hem weer uit.  
 
Vliegen: 

Op sommige -meestal volstrekt onvoorspelbare- momenten 
in het jaar komen er meer dan gemiddeld vliegen naar binnen. 
Probeer de ramen dan zoveel mogelijk gesloten te houden.  
Het meppen van de vliegen en plakstripjes ophangen is 
helaas de enige methode om ze te bestrijden.  
Eventueel kun je ’s avonds voor het slapen gaan een 
halfuurtje de elektrische vliegenval aanzetten. Die liggen in 
de kast op de grote slaapkamer.  
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Keukenapparatuur: 
De gebruiksaanwijzingen van de keukenapparatuur zitten in een ordner die 
in het kastje achter de deur in de eetkamer staat. De meeste 
gebruiksaanwijzingen spreken (hopelijk) voor zich.  
 
Let op: De afzuigkap gaat uit door de schakelknop lang ingedrukt te houden.  
 
 
Wifi: 
Het zwarte wifi-kastje (Orange Livebox) staat op een boekenplank bij het 
kleine bureautje in de stal. Graag NIET aankomen omdat er allerlei 
instellingen ingevoerd zijn en andere apparaten mee verbonden zijn. Die 
hangen aan de muur achter het kleine bureautje in de stal. Ook die graag 
met rust laten. Als je er vragen over hebt, bel dan vooral!  
 
De wifi-code is: fermette56. De snelheid van het internet kan hier op het 
platteland nog wel es variëren. Het signaal komt via een koperen draadje 
vanuit de centrale naar de telefoonpaal en als het onderweg wat drukker is 
dan kan de verbinding in ons gehucht wat minder snel zijn. Mocht je veel 
data nodig hebben dan zou je het ook ‘ns op een moment kunnen proberen 
wanneer er wat minder mensen achter hun computer te verwachten zijn. 
Maar door de bank genomen is de snelheid van het internet hier, zeker voor 
Franse begrippen, goed te doen.  
 
NB Mocht de Wifi om onvoorziene redenen niet goed werken dan kun je 
overwegen om je telefoon als ‘hotspot’ te gebruiken. De ontvangst van 4G is 
goed omdat de mast in de buurt staat. Sinds de invoering van de zogeheten 
netneutraliteit worden de kosten daarvan op dezelfde manier verrekend als 
in Nederland. Dus als je in Nederland onbeperkt Wifi hebt, geldt dat ook hier 
in Frankrijk.  
 
Refuge: 
Naast de Fermette staat onze Refuge (‘hut in de berg’). Een deftige naam 
voor een schuur waarin we de nodige (privé) spullen en gereedschap hebben 
opgeborgen. Mocht je eventueel gereedschap nodig hebben, laat het ons 
even weten dan zoeken we naar en oplossing.  
Op het groene dak van de Refuge liggen allerlei soorten kwetsbare sedum. 
Daarom het dak liever niet betreden.  
 


