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NATURISTEN HANDVEST
Welkom in het Naturistenpark La Jenny.
U bent in La Jenny en dat wil zeggen dat u de fundamentele waarden van het naturisme volledig onderschrijft: dat
wil zeggen helemaal naakt, zichzelf, anderen en het milieu respecteren. Als u kleding draagt terwijl dit niet vanwege
het weer noodzakelijk is, respecteert u niet de anderen die er wel voor gekozen hebben om hun vakantie bloot
door te brengen. In La Jenny, is naaktheid niet facultatief!
Hier volgen enkele basisvoorschriften, gelieve deze te respecteren.
Naaktheid respecteren: niets verbergen, niet exhiberen.
 Naakt zijn is de regel binnen de grenzen van La Jenny en is verplicht op de golfbaan, bij het boogschieten, in
het zwembad.
 Op het strand is naakt zijn ook de regel, behalve op het pad dat van het dorp naar het strand loopt een
openbaar bospad is: hier is het dan ook beter een handdoek of een pareo om de lendenen te draperen.
 Als het weer het dragen van kleding noodzakelijk maakt, of indien dit hygiënisch gezien of veiligheidshalve
nodig is, geef dan de voorkeur aan eenvoud: T-shirt, pareo, sportkleding.
 Badbroeken en badkleding en strings zijn verboden in het hele Dorp, naturisten verbergen niet hun naaktheid.
 Erotische accessoires (seksuele piercings, lingerie…) zijn verboden in het openbaar. Exhibitionistisch gedrag of
een seksueel getinte houding is strikt verboden.
 De hierboven staande regels zijn op een ieder van toepassing, jongeren en kinderen inbegrepen.
Veiligheid
Met het oog op de algemene veiligheid, is het absoluut noodzakelijk enkele regels in acht te nemen en voornamelijk:
 De bosomgeving is kwetsbaar en in het bijzonder voor brand, het is dan ook strikt verboden barbecues te
gebruiken, sigarettenpeuken op de grond te gooien of flessen achter te laten.
 Wat betreft de voertuigen is de snelheid beperkt tot 20 km/uur met absolute voorrang voor voetgangers en
fietsers.
 Laat de auto zo veel mogelijk staan, geniet al lopend of fietsend van de natuur.
Gemeenschappelijk leven
Naturisme staat ook voor respect van de medemens en het milieu.
 Het maken van foto's en films zijn alleen bestemd zijn voor de privé en gezinssfeer.
 Geen geluidsoverlast, vooral ‘s avonds en vroeg in de morgen.
 Neem het materiaal en de infrastructuur van het dorp in acht.
 Gebruik de gele vuilniszakken voor het selectief sorteren van het huisvuil (beschikbaar bij de receptie), breng
de zakken naar de hiervoor bestemde containers; gooi flessen en overige glaswerk in de hiervoor bestemde
containers; neem de sorteer instructies stipt in acht.
 Houd het strand en de duinen schoon, laat geen afval achter.
 Wees voorzichtig met het water, laat het niet voor niets stromen, neem wel een douche voordat u in het
zwembad gaat.
Wij wensen u een prettig verblijf in La Jenny!

Dit document is goedgekeurd door alle mede-eigenaren van La Jenny verenigd in de SCI La Jenny.
De gedetailleerde Huisregels van La Jenny zijn op verzoek beschikbaar De Directie van La Jenny draagt zorg voor
de inachtneming hiervan en kan in het voorkomende geval tijdelijke of definitieve uitzettingsmaatregelen treffen
ten aanzien van de overtreders.

