ALMINDELIGE LEJEBETINGELSER
l. Lejeaftalen gælder kun for de i aftalen anførte personer. (2 voksne )
Lejeaftalen er i øvrigt - bortset fra misligholdelsestilfælde - fra begge parters side
uopsigelig i det aftalte tidsrum. Såfremt lejeren beslutter at flytte fra campingpladsen
inden det aftalte tidspunkt, kan lejeren således ikke kræve nogen del af depositum
eller lejen i øvrigt tilbagebetalt.
2. Overnattende gæster skal betale almindeligt overnatningsgebyr.
Lejeren er forpligtet til at anmelde såvel daggæster som overnattende gæst straks ved
disses ankomst.
3. Daggæster må ikke køre ind på campingpladsen, men skal parkere på
parkeringspladsen.
4. Lejeren kan ikke overdrage sine rettigheder ifølge lejeaftalen til andre ligesom
lejeren ej heller kan fremleje sæsonpladsen.
5. Campingvogn og fortelt skal være placeret således at der er 1,5 m

afstand til enhedspladsens skel mod den næste enhedsplads.
Således at kravet om 3 m. mellem vognene altid er opfyldt.
6. Den lejede plads samt vogn og telt skal til enhver tid holdes i pæn og

ryddelig stand.
Græsklipning skal ske efter behov, dog min. hver 3. uge.
Græsklipning skal ske mellem kl. 10-12 og 14-17
Holdes græsset ikke klippes det for lejers regning, kr. 200 per
klipning.
7. De opstillede affaldssække/containere må kun benyttes til almindeligt
køkkenaffald og lignende.
Andet affald (gl. stole, køleskabet tæpper, fortelte m.v.) skal lejeren selv bortskaffe.
8. Der må kun parkeres en bil på sæsonpladsen.
9. Det er ikke tilladt at skyde genvej gennem beplantninger og hegn
- veje og stier skal benyttes.
10. I tidsrummet kl. 23.00- kl. 07.00 er al motorkørsel forbudt.
I den øvrige tid skal motorkørsel begrænses.
11. Det er tilladt at have tilmeldte hunde eller andre kæledyr på pladsen, såfremt der
ryddes op efter dem. Hunde skal luftes udenfor campingpladsens areal og holdes i
snor.
12. Lejeren er forpligtet til at overholde bestemmelserne i:

a) Miljø- og Energiministeriets campingreglement af den
26. januar 2000 og de dertil knyttede regler om campingvognenes
mobilitet, enhedspladsernes indretning og ID-nr.-ordning.
.
13. Hvis ikke andet skriftligt aftales, skal sæsonpladsen af lejeren være ryddet og
rengjort på datoen for lejeaftalens udløb. Foretager lejeren ikke oprydningen,
er lejrchefen berettiget til at lade denne foretage, idet der herfor afkræves lejeren et
fast gebyr på kr. 1000,00.
Lejrchefen er uden ansvar af nogen art for efterladte effekter
- herunder campingvogne/telte.
14. Overholdes betalingsbetingelserne ikke, er lejrchefen berettiget til at ophæve
lejeaftalen med øjeblikkeligt varsel.
15. I tilfælde af væsentlig misligholdelse er lejrchefen berettiget til straks at bortvise
lejeren fra campingpladsen og ophæve lejeaftalen til øjeblikkeligt ophør.
16. Spildevand fra campingvognen skal tømmes i det kemiske toilet ved
toiletbygningen.
17. Alle sæsonpladser skal have udført aut. Gastest min. hvert 2. år.
Vi tilbyder gastest i løbet af foråret, se opslag herom senere.
18. Forlades pladsen i løbet af lejeperioden, skal den være helt ryddet. Perioden hvor
pladsen står tom skal meddeles i Informationen senest ved afrejsen.
19. Alle beløb er inkl. 25% moms. Der tages forbehold for moms- og
afgiftsforhøjelser.

