Almindelige lejebetingelser
1. Campingreglementet samt lejrchefens anvisninger skal overholdes.
2. Overnattende gæster skal betale almindelig overnatningsgebyr. Daggæster skal melde sig i receptionen ved ankomst.
3. Lejeren har ansvar for at holde 1½ meters afstand til skel hele vejen rundt om vognen, således brandmyndighedernes
3 meters afstandsregel altid overholdes.
4. Såfremt lejer fjerner sin campingvogn i lejeperioden forbeholder udlejer sig ret til at disponere over pladsen. Vi vil så
vidt mulig sørge for at pladsen er fri igen til lejers ankomst.
5. Lejeren er ansvarlig for, pladsen er renholdt og ryddelig. Der må ikke graves, plantes blomster eller opstilles læhegn af
permanent karakter.
6. De opstillede containere må kun benyttes til almindeligt affald. Andet affald (gl. stole, tæpper, telte m.v.) fjernes ved
egen foranstaltning.
7. Pladsen skal være ryddet ved sæsonens afslutning. Udlejer hæfter ikke for efterladte ting og disse vil blive fjernet på
lejers regning.
8. Daggæster må ikke køre ind på pladsen. Fra kl. 23.00 til 7.00 er al motorkørsel forbudt. Der må kun medtages én bil.
9. Lejer skal sørge for græsslåning mindst hver 14. dag, samt klipning af hæk inden Skt. Hans, samt inden den 10.
september ellers vil det blive foretaget for lejers regning. Græsslåning er kun tilladt mellem kl. 10-12 og 15-17.
10. Er campingpladsen meget fugtig, kan vi blive nødsaget til at udsætte åbningen. Prisen er da den samme.
11. Ifølge skov og naturstyrelsen må græsset uden for forteltet ikke dækkes af hverken gulvtæpper, terrassebrædder
eller fliser. Overholdes dette ikke vil det blive fjernet uden yderligere varsel, for lejers regning.
12. Lejeren skal ved besøg i badeland benyttes betalingskort, et træk pr. person gør sig gældende. Alle andre skal betale
fuld pris. Misbrug hvor man enten går to ind på et træk, eller lukker andre ind på ens kort medfører øjeblikkelig
bortvisning fra pladsen uden refusion af indbetalt leje.
13. Ved leje af forårsplads er lejer velkommen til at bruge pladsen så meget som vedkommende har lyst til.
14. Efterårsprisen er inklusiv ophold fra fredag-søndag. Ved ophold i perioden søndag-fredag betales overnatningsgebyr.

