Almindelige lejebetingelser
1. Campingreglementet samt lejrchefens anvisninger skal overholdes.
2. Lejemålet gælder kun for indskrevne/ tilmeldte personer, og må ikke have karakter af permanent beboelse.
3. Benyttes pladsen udenfor lejeperioden betales almindeligt overnatningsgebyr.
4. Overnattende gæster skal betale almindeligt overnatningsgebyr.
5. Fremleje eller salg af pladsen er ikke tilladt.
6. Det lejede areal skal være taget i brug senest 1 måned efter lejermålets påbegyndelse. Et indbetalt depositum
tilbagebetales ikke ved annullering af lejemålet.
7. Med henblik på brandmyndighedernes 3-meters krav skal campingvogn/telt placeres således, at naboers
opbygningsmuligheder ikke forringes af lejer.
8. Såfremt lejer fjerner sin campingvogn/ telt p. g. a. ferie el. lign., forbeholder udlejer sig ret til at disponere
over pladsen. Opgiver lejeren datoen for sin tilbagekomst, vil udlejer så vidt muligt sørge for, at pladsen er fri
igen den nævnte dato. Er det imidlertid ikke muligt, vil lejeren få en anden plads tilbudt indtil hans egen
bliver ledig, hvorefter han straks kan tage den i brug.
9. Lejeren er ansvarlig for, at der er renholdt og ryddeligt på den lejede plads herunder også græsslåning. Der
må ikke graves eller opstilles læhegn af permanent karakter.
10. De opstillede affaldssække/containere må kun benyttes til almindeligt affald. Andet affald (gl. stole, tæpper,
telte m.v.) fjernes ved egen foranstaltning, hvis lejrchefen ikke kan anvise et sted til det.
11. Kemiske toiletter skal tømmes i udslagskummen. Spildevand skal opsamles og tømmes i udslags-kummen.
Det er ikke tilladt at tømme vand/spildevand ved vandposterne.
12. Hvis ikke andet er aftalt, skal pladsen være ryddet ved sæsonens afslutning. Udlejer hæfter ikke for evt.
efterladte ting – heller ikke campingvogne/telte, og de vil blive fjernet for lejers regning.
13. Det er ikke tilladt at skyde genvej gennem beplantning – brug veje eller stier.
14. Daggæster skal anmeldes ved ankomst, og de må ikke køre ind på pladsen med egen bil, men henvises til
parkeringspladsen uden for bommen.
15. Daggæster, der opholder sig på campingpladsen efter kl. 23.00, vil blive betragtet som overnattende gæster
og afkræves betaling efter samme regler som disse.
16. Fra kl. 22.00 til kl. 7.00 er al motorkørsel forbudt. I samme tidsrum er bommen låst. Ønskes udkørsel
indenfor det nævnte tidsrum, henvises der til parkeringspladsen udenfor bommen.
17. Opstår der tvivlsspørgsmål vedrørende noget forhold i forbindelse med lejemålet eller forhold på pladsen, er
lejrchefens beslutning afgørende.
18. Overtrædes én eller flere af denne lejekontrakts bestemmelser, anses kontrakten for misligholdt og ejeren kan
omgående bortvises fra pladsen.
19. Såfremt campingpladsen har tilladelse til vinteropbevaring, skal de vinteropbevarede vogne opstilles på det af
lejrchefen/amtet anviste område. Alle vogne skal mærkes med ejers navn og telefonnummer.
20. Hunde er velkommen på Nivå Camping. De SKAL være i snor, og de SKAL luftes udenfor campingpladsens
arealer.
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