For campinggæster, der har indgået lejeaftale om sæsonplads,
gælder ud over de almindelige ordensregler flg. regler for
campingvogne og enhedspladsernes indretning. Reglerne er en
del af lejeaftalen om sæsonpladsen.

Tillæg til Ordensregler for Reersø camping.
Sæsonpladser
Campingvogne skal være mobile, dvs. indregistreret til kørsel efter færdselsloven eller
være forsynet med tydeligt identifikationsnummer.
Campingvognen skal fremstå rengjort (ikke grønne).
Før der opsættes standby telt skal placeringen aftales med lejrchefen.
Standby telte skal ved flytning og transport adskilles i dele der kan håndteres manuelt
således, at det ikke kræver kran og tungtransport på pladsen.
Græsset skal holdes pænt dvs. kanter om vogn, telt og hundehegn skal slås.
Hække på enhedspladsen skal klippes medio juni og medio august.
Græs og hækkeaffald skal afleveres på traileren ved TV-stuen eller ude i kompostbunken.
Der må slås græs og klippes hæk på flg. tidspunkter:
Mandag til fredag
Lørdag
Søn og helligdage

kl. 10:00 – 12:00 og 14:00 – 18:00
kl. 10:00 – 12:00 og 14:00 – 16:00
kl. 10:00 – 12:00

Brug af motorredskaber og støjende værktøj skal følge tidspunkter græsslåning eller
aftales med lejrchefen.
Overnattende gæster (ud over anførte i lejeaftalen) skal meddeles informationen og
indskrives som campister og betale overnatningsgebyr.
Fremleje af campingenhed må kun ske efter aftale med lejrchefen.
Campingvognen skal være taget i brug og have opsat fortelt senest 1 måned efter
sæsonstart. Overnatning skal finde sted mindst 1 gang om måneden efter sæsonstart.
Bruger man ikke sin vogn og den bare står ubrugt hen, betragtes lejeaftalen som opsagt.
Campingpladsen hæfter ikke for efterladte ting såsom havemøbler, opbevaringstelte mv.
Lejeaftale
Ved ønske om sæsonplads udfyldes formular for ”Sæsonplads – lejeaftale”, som sendes
pr. mail eller brev til Reersø camping. Formularen kan efter ønske fremsendes eller hentes
på Reersø camping hjemmeside.
Depositum for lejeaftalen på kr. 1.000,00 skal være indbetalt senest den 15. oktober, hvis
den aftalte sæsonplads ønskes for det kommende år.

Restbeløbet for lejeaftalen skal være indbetalt seneste den 1. februar ellers kan pladsen
udlejes til anden side.
Der fremsendes ikke opkrævning af depositum og restbeløb. Beløbene bedes venligst
indbetales på bankkonto eller mobil pay med reference til lejeaftalen (pladsnummer eller
navn).
Depositum tilbagebetales ikke.
Ved gensidig enighed om ophævelse af lejeaftalen refunderes indbetalt beløb kun i
særlige tilfælde, hvis der foreligger en skriftligt aftalt med lejrchefen herom.
Overtrædelse af ordensreglerne kan medføre ophævelse af lejeaftalen og indbetalte beløb
refunderes ikke.

Link til erhvervsministeriets vejledning om campingreglementet:
https://www.retsinformation.dk/eli/retsinfo/2020/9426

