VIGTIG INFORMATION - LÆS FØR OPSTILLING…! Almindelige Lejebetingelser For Sæsonpladser.
Velkommen til Odder Strand Camping. Vi er generelt imod forbudsreglementer men det er rart og praktisk at
have et sæt fælles regler, som giver svar på de mest almindelige spørgsmål – er du i tvivl spørg Lejrchefen.

1. Efterlad altid fællesfaciliteterne i rengjort og ryddelig stand. Tag hensyn til hinanden og udvis sund fornuft, så er der plads til alle :-)
2. Gyldigt campingpas skal afleveres ved ankomst, eller der kan udstedes et nyt i Receptionen. Er vognen ikke indregistreret skal den være forsynet
med en grøn nummerplade med gyldigt årsmærke. Campingpas, plader og årsmærker kan købes i Receptionen. Nummerpladen skal placeres
synligt på/i vognen.
3. Det lejede må benyttes til opstilling af 1 campingvogn, 1 fortelt og 1 opbevaringstelt på ca. 3 m2 og i handlen almindelige forekomne læsejl. Der
må ikke opstilles pavilloner og andre former for overdækninger.
4. Med henblik på brandmyndighedernes 3-meters krav skal campingvogn/telte placeres således, at naboers opbygningsmuligheder ikke forringes
af lejer og der skal være min. 1,5 m. til skel og 1 meter til evt. hæk/skel.
5. Vognen skal som udgangspunkt opstilles med bagsiden op imod hækken, med mindre andet er aftalt ved ankomst. Opbevaringstelt skal opstilles
på linje med campingvognen og ikke ud til vejen.
6. Underlag under telte og gulve, såsom presenninger, fiber dug, tæpper o.l. må ikke lægges udenfor teltet. Fiberdug må stikke 5 cm frem under
teltet. Det er ikke tilladt at lægge belægning, træ fliser, tæpper, presenninger o.l. permanent udenfor teltet, én almindelig dørmåtte med huller
accepteres.
7. Opstilling af stolper, hegn, trådhegn, stakit ol. af permanent karakter, er ikke tilladt. (eksisterende ”rul ud læsejl” må benyttes indtil udskiftning)
Flagstænger, antenner, parasoller o.l. må ikke opstilles permanent. Et simpelt ”grønt” hundehegn kan accepteres. Der må ikke plantes, graves eller
ændres på pladsens beskaffenhed i øvrigt. Det er ikke tilladt at opstille havenisser, skulpturer, beplantninger og andre pynteeffekter, 1 almindelig
flytbar plantekrukke er tilladt.
8. Lejer er ansvarlig for at der er renholdt og ryddeligt på det lejede. Det opstillede på enheden skal til enhver tid se vedligeholdt og velplejet ud.
Græsset skal slås ugentligt og plæneklipper kan evt. lånes hos Lejrchefen. Græsset ved teltkanten og bag vognen skal også klippes. Det er ikke tilladt
at bruge plante og sprøjtegifte på det lejede, herunder RoundUp.
9. Hundehegn, læsejl, solsejl samt borde og stole skal pakkes væk når lejer ikke er på pladsen.
10. Spildevand skal opsamles og tømmes i udslags-kummen eller i afløbet ved vandposterne. På nogle enheder er der afløb, disse må ikke benyttes.
Kemiske toiletter skal tømmes i udslagskummen i toiletbygningen.
11. Fra 22.00 til 07.00 er al motorkørsel forbudt på campingpladsen. I samme tidsrum er bommen låst. Ønskes udkørsel indenfor det nævnte
tidsrum, henvises der til parkeringsarealerne udenfor bommen og ikke i indkørslen.
12. Efter kl. 23.00 skal der være ro på pladsen. (det kan være din nabo er gået i seng) Legepladsen skal forlades senest kl. 22.00
13. Parkering med egen bil eller trailer skal være på egen plads, under hensyn til naboer. Det er ikke tilladt at parkere på ”tomme” nabopladser. I
våde og fugtige perioder skal der parkeres på fællesvejen, hvis der er meget blødt.
14. De opstillede affaldspande/containere må kun benyttes til almindeligt køkkenaffald/husholdningsaffald. Alt andet affald fx. køleskabe,
presenninger, tæpper, gulvrester, stole, borde, telte, plastdunke, elektriske artikler m.v. bortskaffes ved lejers egen foranstaltning. Pap skal skilles i
mindre stykker og må kun kommes i pap beholderen, dåser og flasker skal også i den rigtige beholder – Det er ikke så svært :-)
15. Hunde er velkomne og skal altid luftes udenfor campingpladsens arealer. De skal altid være / føres i snor og må ikke medbringes på toiletter,
køkkener og andre indendørs fælles faciliteter. HUSK! Hundeposen til opsamling af hundens efterladenskaber :-)
16. Gæster/besøgende skal anmeldes i Receptionen ved ankomst. Gæster må ikke køre ind på pladsen med egen bil og må heller ikke lukkes ind
uden forudgående aftale, men henvises til parkeringsarealerne udenfor bommen. Gæster/besøgende der opholder sig på pladsen efter kl. 23.00
betragtes som overnattende gæster og skal derfor betale almindelige gældende overnatningstakster.
17. Overtrædes Lejerchefens anvisninger, Campingreglementet eller bestemmelserne i disse almindelige lejebetingelser, anses lejemålet for
misligholdt og lejemålet kan uden varsel opsiges fra udlejer.

SIKKERHED er meget vigtig, ikke kun for dig selv men også for dine naboer..!
Det anbefales at gasteste sin campingvogn mindst hver 2 år. Det anbefales at monterer gas, co2 og røg alarm i sin campingvogn
Det er tilladt at opbevare maks. 2 flasker gas pr/enhed ”stående”. Der skal benyttes 3x2,5# godkendt kabel med de blå CE stik.
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