Pladsens husorden
1.

Al kørsel på pladsen, højst 10 km/t. eller 1. gear, dette gælder også jeres
gæster ellers må de holde udenfor campingpladsen

2.

Overnattende gæster skal henvende sig til os på tlf. 25369018
Gæstepas gælder ikke for overnatninger

15.

Græsslåning og andet støjende arbejde bør udføres mellem kl. 9.00-12.00 og
mellem 14.00-17.00.

16.

Boldspil må ikke finde sted mellem vogne og telte eller på friarealerne, men
henvises til legepladsen i engen.

17.

Beskæring og fældning af træer og buske må kun ske i samråd med ejeren.

18.

Hold altid pladsen ren og i orden til glæde for dig selv og andre.

19.

opsigelse af pladsleje skal ske med 1 månedsvarsel

3.

Det er forbudt at tilmelde sig med folkeregister adresse/eller tage fast ophold
på campingpladsen.

20.

4.

Pladsen har toiletter og urinaler. Det er forbudt at bruge hække og buske.
Hold altid pladsen og toiletbygningerne rene. Camping toiletter tømmes i
udslagskummen.

Når man fraflytter en grund skal den bringes til oprindelig stand.
hækken skal klippes, græsset skal slås og der skal sås græs hvor vogn og telt
har stået.

21.

Betaling efter d. 5 i måneden koster 250,00 kr. i bod.

22.

Restance ud over 1 måned, medfører opsigelse.

23.

Det er ikke tilladt at vaske biler. Men din campingvogn må vaskes 2 gange
årligt. 1. gang inden pinse og 2. gan efterår før vi lukker for vandet.

24.

Campingpladsens regler skal overholdes, overtrædelse kan medføre opsigelse

5.

Udenfor standpladsen skal husdyr føres i snor. Evt. efterladenskaber skal
fjernes.

6.

Der må ikke hentes varmt vand på toiletterne / Campingkøkkenet.

7.

Alle vogne skal have Brand - og Ansvarsforsikring.

8.

Ved montering af fast gulv i fortelt, betales 500 kr. i depositum.

9.

Alt køkkenaffald skal i de små containere der er opstillet på pladsen. Alt andet
affald (f.eks. gl. køleskabe) fjernes for egen regning.

10.

Der må kun anvendes lovlige El-jordkabler til nedgravning.

11.

Der må kun forefindes 1 Campingvogn og 1 opbevaringstelt på hver grund.

12.

Afstanden mellem vognene/enhederne skal være mindst 3 meter.

13.

Unødig støj må ikke finde sted efter kl. 22.00 alle ugens dage, lørdag dog til kl.
23.00. dette skal respekteres

14.

Græsplæner på standpladser slås mindst 1 gang hver 14 dag i sommerhalvåret. også græskanter. Ved undladelse heraf, vil græsset blive slået efter 3
uger, for pladslejers regning ( pris kr. 250,- )
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