Regler for sæsonpladser på Camping Rolighed
Kontrakten
En sæsonplads lejes for én sæson og lejemålet gælder kun for de på kontrakten omfattede personer.
Enheden kan benyttes alle dag i sæsonen. Enheden er tilknyttet lejer og kan ikke fremlejes eller
videresælges, desuden er enheden ikke automatisk fastliggerplads efter opsigelse af sæson.
Kontrakten omfatter kun personer fra lejers husstand/samme adresse som lejer. Lejer kan ved aftale
indgå kontrakt for storfamilie. Spørg i receptionen for nærmere oplysninger.
Udlånes/udlejes vognen, skal dette meddeles receptionen, før gæster ankommer. Overnattende
gæster skal indskrives som almindelige campister og betale almindelig overnatningsgebyr.
Strømforbrug tilskrives enhedens måler.
Elforbruget afregnes efter måler og betales ved afrejse eller senest ved den lejede sæsons afslutning.
Ved målersvigt eller fejl på måler betales forbrug efter lejrchefens skøn.
Enheder der har kortlæser til elafregning afregner ved indbetaling/opdatering af kort. Overskydende
beløb ved opsigelse tilbagebetales til lejer.
Lejemålet er uopsigeligt i den løbende periode, hvorfor der ikke vil finde nogen form for økonomisk
kompensation sted ved fraflytning i utide.
Opsiges en lejer til fraflytning pga. misligholdelse af aftalen eller af anden årsag, tilbagebetales der
ikke noget af den erlagte leje.
Lejer skal aflevere gyldigt campingpas til opbevaring i receptionen. Campingpasset eller årsmærke
kan købes i campingpladsens reception.
Pladsen og Enheden
I henhold til brandvedtægterne skal der være min. 3-meter mellem vogn, telt mm. som opstilles
således, at det ikke forringer naboens opstillingsmulighed. Hold altid telt og læsejl 1,5m fra skel.
Bil er undtaget.
Såfremt det er muligt, er det tilladt at opstille én campingvogn, ét fortelt og ét redskabstelt pr. enhed.
Der må parkeres max. 1 køretøj på hver enhed, og køretøjet skal parkeres inden for egen
campingenhed.
Det er ikke tilladt at parkere på ”tomme” nabopladser eller campingpladsens fællesarealer.
Både, påhængsvogne og lign. må kun medtages og opbevares på sæsonpladsen på forudgående
aftale. Der kan anvises parkeringsplads til disse, spørg i receptionen.
Bruges pladsen under campingvognen til opbevaring af effekter, skal ”skørter” af teltdug/plast
monteres.
Skure og lignende faste installationer må ikke opføres.
Der må ingen steder på campingpladsen graves i græsset, lægges stenfliser, plantes planter,
opstilles terrasser eller læhegn af permanent karakter.
Campingchefen kan i særlige tilfælde give tilladelse til kørefliser. Eventuelle kørefliser kan ved
lejemålets ophør kræves fjernet.
Hække, buske og levende læhegn må ikke anvendes til opbevaring af cykler, griller mm. Græsklip og
andet affald må ikke bortkastes i levende hegn.
På ubeboede dage skal pladsen være ryddet evt. havemøbler, parasoller og lign. skal så vidt muligt
anbringes i forteltet eller bag vognen, så der ikke i dårligt vejr er til fare for andres vogne og telte.

Bom
Bomkortet giver adgang til ind og udkørsel i perioden 22.30 – 7.00. Depositum pr. bomkort: kr.
50,-. og der kan udleveres max. 2 stk. bomkort pr. enhed.
Kortet er personlig og det er ikke tilladt at bruge eget bomkort til at åbne for andre.
Øvrige køretøjer og gæster henvises til parkeringsarealet udenfor campingpladsens bom.
Campingvognen skal være mobil og kunne flyttes. Er campingvognen ikke indregistreret skal der
være påsat, synligt, en grøn ID-plade, der kan købes i receptionen. Årsmærker til de grønneIDplader købes ligeledes i receptionen.
Affald
Der er opstillet containere til dagrenovation, Pap/papir, glas/flasker og græsafklip i gården.
Afskaffelse af alt andet affald påhviler lejer selv.
Græsset og hække
Det er lejerens ansvar, at græsset og hække holdes klippet, og at der bliver klippet på hele den
lejede enhed. På visse enheder skal lejer klippe fælles kørevej til naboenheder. Græsset klippes
mindst hver 3. uge. Vurderes dette ikke overholdt, vil lejrchefen foranstalte det gjort, og lejer vil
blive afkrævet udgiften for dette, dog minimum 100 kr. pr. gang.
Plæneklipper kan lejes af campingpladsen.
Hække klippes til højde og bredde angivet af lejrchefen. Afvigelser fra område til område kan
forekomme.
Øvrige træer og buske må ikke beskæres, klippes eller fældes. Lejer vil blive foreholdt
erstatningskrav
Hunde
Hunde må ikke luftes på campingpladsen, der henvises til hundeskoven eller arealer uden for
campingpladsen. Hunde skal altid være i snor på enheden eller på tur på pladsen. Ved og omkring
servicebygningen er der opsat hundekroge der altid skal benyttes til hundeparkering. Hunde må
ikke være til gene for andre. I øvrigt henvise til den danske hundelov.
Cykler
Der henvises til cykelparkeringerne. Cykler parkeret op ad servicebygning eller bænke fjernes.
Pool
Swimmingpoolen er tilgængelig og gratis for alle herboende gæster. Af hensyn til børns sikkerhed
skal børn under 12 år være ifølge med voksne. Inden badning skal alle afvaskes grundigt. Det
gælder også efter toiletbesøg. Der må ikke medbringes glas og glasflasker. Hvis der medbringes
madvarer og tobaksvarer er det nødvendigt at rydde op efter sig selv.
Legerummet
Legerummet er et tilbud til de mindre børn. Følgende skal overholdes: Boldene skal forblive i
boldrummet, mad og drikkevarer må ikke nydes i legerummet, skoene skal stilles inden for døren.
Vinduer ud til pool området må ikke åbnes og efter leg skal man rydde op efter sig.
Teenagerummet
Rummet er forbeholdt teenagere og indrettet med tv, fodboldspil, møbler mm. Respekter de unge
at det kun er teenagere der opholder sig her.

Tilbehør
Elkablet fra vognen og til 220V el-stikket skal være et godkendt gummikabel med jord, jf.
stærkstrømsreglementet. Tynde 2-ledede el-ledninger er således ikke tilladte og må ikke tilsluttes
enhedens el-stik.
Alle slanger og el-kabler kan tillades nedgravet i jorden, hvor græsset klippes. Få evt. en vejledning til
hvordan det kan gøres, i receptionen. Ved kabel passage over nabo enhed skal der udvises ekstra
opmærksomhed.
Såfremt et el-kabel beskadiges af campingpladsen under græsslåning, erstattes el-kablet ikke.
Lejeren er ansvarlig for eventuelle skader på campingpladsens materiel eller personskader i sådanne
situationer.
Strømsvigt herunder afbrydelse af H.F.I. (HPFI) relæ og fejl på el-anlæg kan udlejer ikke drages til
ansvar for.
Kæder, snore eller kroge til hunde, der ikke er i brug, må ikke ligge efterladte i græsset.
Tilbehør der bærer præg af kolonihaveudstyr er ikke tilladt. Gulve og ground-cover der stikker ud fra
teltet og trappetrin over 1 m2 er ikke tilladt. Gulve på skrånede enheder skal forhånds godkendes af
campingchefen inden de påbegyndes bygget.
Sæsonafslutning
Campingvogne skal senest ved lejemålets ophør være fjernet fra campingpladsen.
Hvis ikke andet er aftalt, skal enheden ved lejemålets ophør være ryddet. Enheden skal fremstå som
ved modtagelse, evt. trægulv fjernet, græsset skal være klippet, og der må ikke være efterladt huller,
fliser, sten, træ eller andet affald. Udlejer hæfter ikke for evt. efterladte ting – heller ikke
campingvogne/telte. Efterladte effekter fjernes for lejers regning, og oprydning sker for lejers regning.
Ved sæsonafslutning og overgang til vinterparkering skal enheden ryddes for alt unødigt gods og
enheden skal fremstå ryddelig. Trægulve kan tillades at blive liggende. Cykler, møbler mm. må ikke
opbevares i hække og læhegn, men skal opbevares tæt ved campingvogn, så passage omkring
enheden er muligt. Bemærk, at indkørsel med bil er ikke tilladt i denne periode.
For vintercampister gælder, at der er fri ind- og udkørsel døgnet rundt.
Lejer er selv ansvarlig for tilstrækkelig sikring af vogn og telt mod vind og vejr. Der vil blive givet
besked til lejer hurtigst muligt ved pludseligt opståede skader, der konstateres. Campingpladsen vil
være under opsyn i hele vinterperioden. I efterår-/vintersæsonen skal parkering og kørsel på græsset
begrænses. Da jorden kan være for våd til at bære et køretøj og ødelægge vores græs.
Vejen til harmoni og nydelse - Hvor om alting er
•
•
•
•
•
•
•
•

hvis der opstår tvivlsspørgsmål vedrørende lejemålet eller andre forhold på pladsen, spørg
lejrchefen først
Campingpladsens ordensreglement herunder Campingrådets campingreglement skal til
enhver tid overholdes.
Respekter venligst at Camping Rolighed er en campingplads med højt til loftet, men
væggene er tynde. Vis hensyn til dine naboer, der skal være ro kl. 23 - 07.
Rene omgivelser er en fryd for øjet – gem overskuddet til skraldespanden
Kør max. 10 kilometer i timen, der er legende børn !
Ved tappestederne hentes familiernes drikkevand. Afløbene ved tappestederne er ”kun”
beregnet til at bortlede spildt drikkevand. Spildevand bortledes i det kemiske toilet.
Alle har brug for privatliv – følg veje og stier selvom det er en omvej…
Hunden er menneskets bedste ven – også din nabos. Vis hensyn ved at hunden føres i snor
også inden for din ”bopæl” og at efterladenskaber fjernes.

Dette er til glæde for os alle og højner standarden, ligesom det er med til at holde omkostningerne
nede.

