
 
 

                                                                                                                     

Almindelige lejebetingelser for sæsonpladser  
 

Pladsen og faciliteterne må frit benyttes af de personer der er indskrevet på ”Pladskontrakt”   

Campingreglementet” er altid gældende.  Derudover skal nedennævnte lejebetingelser 

efterleves.   

 

1. For forår-, sommer-  og efterårspladser dækker sæsonprisen ophold i weekender (eller 

tilsvarende hverdage) og normale ferier af rimelig varighed. 

 

Vintersæsonen  (oktober til marts) prisen dækker ophold  i weekender samt Jul og Nytår dog 

max 30 familieovernatninger pr sæson.  

 

2. Campingpas er obligatorisk. Campingpas samt årsmærker kan købes i receptionen. Er 

vognen ikke indregistreret eller har du en helårsplads  skal den forsynes med ”den grønne” 

nummerplade/årsmærke. Nummerpladen eller årsmærker kan købes i receptionen. 

Nummerpladen/årsmærke skal placeres synligt på/i vognen.  

 

3. Lejemålet gælder kun for indskrevne/tilmeldte personer. Lejer må ikke fremleje, sælge eller 

på anden måde videreformidle det lejede. Det lejede skal være taget i brug senest 4 uger efter 

lejemålets begyndelse.  

 

4. Med henblik på brandmyndighedernes 3-meters krav skal campingvogn/telt placeres 

således, at naboers opbygningsmuligheder ikke forringes af lejer og der skal være min. 1,5 m. 

til skel.  

 

5. Såfremt lejer fjerner sin campingvogn/telt i forbindelse med ferie, delt sæson etc. 

forbeholder udlejer sig ret til at disponere over pladsen.  

 

6. Lejer er ansvarlig for at vogn og telt er renholdt og  det lejede areal  ryddeligt og 

præsentabelt. Der skal slås græs efter behov.  Det lejede areal skal afleveres i samme stand 

som ved overtagelse.  

 

7. Kemiske toiletter skal tømmes i udslagskummen og spildevand skal opsamles og tømmes i 

udslagskummen eller ved vaskepladsen.  

 

8. Der må ikke opstilles pavilloner og andre former for overdækninger. Opstilling af læhegn af 

permanent karakter er ikke tilladt. Flagstænger, antenner o.l. må ikke opstilles. Der må ikke 

graves eller ændres på pladsens beskaffenhed i øvrigt. Læsejl, der ikke er vindfaste, skal tages 

ned når man ikke opholder sig på pladsen.  

 

9. Underlag under telte og gulve, såsom presenninger, fiber dug, tæpper o.l. må ikke stikke 

udenfor teltet. Det er ikke tilladt at lægge træ fliser, tæpper, presenninger o.l. permanent 

udenfor teltet, almindelige dørmåtter er tilladt.   

 
10. Det er ikke tilladt at skyde genvej gennem beplantning/pladser etc. – Brug veje og stier!  

 

11. Fra 23.00 til 07.00 er al motorkørsel forbudt på pladsen. I samme tidsrum er bommen låst. 

Ønskes udkørsel indenfor det nævnte tidsrum, henvises der til parkeringsarealerne udenfor 

bommen. Af hensyn til børnene og gående trafik er max hastigheden 10 km på hele pladsen.  

 

12. Parkering med egen bil eller trailer skal være på egen plads, under hensyn til naboer. Det 

er ikke tilladt at parkere på ”tomme” nabopladser eller campingpladsens fællesarealer.  



 
 

 

13. Den/de opstillede affaldscontainere må kun benyttes til almindeligt køkkenaffald.  Alt andet 

affald fx. Store indpakningsdele, elektriske artikler, presenninger, tæpper, gulvrester, stole, 

telte m.v. bortskaffes ved lejers egen foranstaltning.  

 
14. Der indsamles glasflasker pant-dåser og pant-plastikflasker i containere/poser i 

affaldsområdet. Den indkomne pant tilkommer almennyttige formål for pladsen og brugerne.  

 

15. Husdyr er velkomne men skal luftes udenfor campingpladsens arealer. Husdyr skal altid 

være bundet eller i sikker hundegård - ved luftning føres i  snor. Husdyr må ikke medbringes 

på toiletter, køkkener og andre indendørs faciliteter.  HUSK! Hundeposen til opsamling af 

hundens efterladenskaber…  

 

16. Efter kl. 23.00 skal der være ro på pladsen. Og der må selvsagt efter dette tidsrum ikke 

benyttes motoriseret udstyr på pladsen. 

 

18. Gæster må ikke køre ind på pladsen uden forudgående tilladelse, men henvises til de 

skiltede parkeringsarealer udenfor campingpladsen.   

 

19. Gæster skal anmeldes ved ankomst og indløse gæstebillet. Fastliggere med betalt 

”gæstekort”  skal ligeledes melde gæsteankomst eller gæster skal melde sig i reception. 

Daggæster der opholder sig på pladsen efter kl. 23.00 betragtes som overnattende gæster og 

betaler gældende overnatningstakster.  

 

20. Det  udleverede bomkort er personligt og det er ikke tilladt at lukke andre 

campister/gæster eller leverandører gennem  bommen med disse kort. 

 

21. Opstår der tvivlsspørgsmål vedr. forhold på pladsen eller lejemålet, er Lejrchefens 

beslutning afgørende. Lejrchefens afgørelse kun dog foreligges Campingrådet for udtalelse. 

 

22. Overtrædes Campingreglementet, Lejerchefens anvisninger eller bestemmelserne i disse 

lejebetingelser, anses lejemålet for misligholdt og lejer kan omgående bortvises fra pladsen.  
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