Säsongsavtal 2017 mellan Björkängs Havsbad och campinggästen.
1. Upplåtelsen avser perioden: 2017 04 12 – 2017 09 24
2. Avtalet upphör utan uppsägning vid avtalsperiodens utgång.
3. Avtalet omfattar nedan nämnda gäst med make/maka/sambo och deras hemmavarande barn. För övriga boende äger campingvärden rätt
att ta ut tilläggsavgift. Tomten kan inte överlåtas eller uthyras av gästen.
4. Om platsen lämnas tom skall detta omgående meddelas campingvärden. Under gästernas bortavaro kan campingvärden hyra ut platsen till
annan gäst. I sådant fall skall campingvärden få kännedom om ny ankomstdag. Återbetalning sker inte om gästen avflyttar före
hyresperiodens utgång, ej heller då gästen temporärt lämnar tomten tom.
5. Har inbetalning inte skett enligt angivna tider och belopp är avtalet förfallet, anmälningsavgiften förverkad och campingtomten kommer
att erbjudas till annan gäst.
6. Det tillkommer en kostnad för elförbrukning, till varje tomt sker separat mätning.
7. Elkostnad meddelas i april 2017. Priset kan justeras under säsongen. Betalning för förbrukad el betalas på campingvärdens uppmaning
och vid utcheckning, Rabatt på el dras av vid utcheckning då gästen skall ha förbrukat tillräckligt mycket el för att dra av kWh-rabatten.
Rabatten kan inte överföras till nästkommande säsong och betalas inte ut i kontanter.
8. Om kontakten till elskåpet bränt fast i elskåpet på grund av att man inte anslutit ordentligt (inte tryckt in kontakten ordentligt vid
ankomsten) ersätter campinggästen de skador som uppstått.
9. Tänk på vad ni förvarar i kyl och frysar. Vid ett eventuellt strömavbrott ersätter campingen inte förstörda varor. Vi hänvisar till ditt
försäkringsbolag.
10. Om betalning inte sker i enighet med detta avtal, äger campingvärden rätt att hålla vagnen i pant samt inom området flytta den och
undertecknad gäst äger ej tillträde i vagnen förrän full hyreslikvid erlagds.
11. Gästen skall inneha giltigt Svenskt Campingkort.
12. Överträdelse av ordningsregler för campingplatsen, eller brott mot avtalet i övrigt, kan föranleda omedelbar uppsägning av avtalet.
13. Personbil som utgör del av campingenhet skall parkeras inom tomtgränsens markeringar. Placeringen av husvagn/husbil skall ske minst
50 cm från tomtgränsen med dragkroken ut mot gatan. Höjd på vindskydd max 140 cm och skall placeras innanför tomtmarkeringarna
och dessa får inte utgöra hinder i trafiken.
14. Om inte en underskriven säsongsanmälan är inlämnad senast 2017-09-24 står platsen som ledig och kan därför bli bokad.
15. Detta avtal är upprättat i två exemplar varav parterna tagit var sitt.
ORDNINGSREGLER
Utöver generella regler för campingplatser i Sverige som finns anslagna i receptionen gäller för denna campingplats följande:
•
Husvagnen skall placeras med dragkroken utåt mot vägen om inget annat angetts vid incheckningen.
•
Bommen öppnas kl 07.00 och stängs kl 23.00.
Hastighetsbegränsningen inom området är 10 km/tim. Akta barnen som rör sig på campingen!
•
Nattro råder efter kl 24.00.
•
Gasol- och el- anslutningar skall vara provad och godkänd enligt gällande bestämmelser. Elkabel mellan husvagn och elskåp skall vara
max 25 meter, 2,5 kvadrats kabel. Gästen ansvarar för att föreskrifterna från MSB är uppfyllda.
•
Platsnumret skall tydligt framgå, antingen att man sätter upp platsnummer på staketet eller har sitt elskåp synligt. Elskåpen får inte
byggas in så att service inte kan utföras.
•
Var försiktig med öppen eld, grilla aldrig med grillen direkt placerad på gräsmattan. Ha alltid med en kanna med vatten i närheten.
•
Tänk på att det kan börja brinna i en sladdvinda om inte all sladd är utrullad.
•
Innan du slår ner stolpar/jordankare (max 30 cm ner i marken), kontrollera med receptionen. Skador i ledningar får campinggästen
betala.
•
Campingen ansvarar inte för skador på eller förlust av campinggästernas ägodelar. Åverkan på befintliga byggnader, ledningar och
mark eller andra gästers ägodelar ersätts av gästen.
•
De flesta campinggäster uppträder hänsynsfullt. Campingledningen kan tvingas vidta åtgärder mot de gäster som inte respekterar
campingens ordningsregler. Campingledningen, nattvakt eller polis kan avvisa gäst med omedelbar verkan i de fall de bedömer att
överträdelserna är grova.
•
Vi älskar djur, men rasta dem utanför campingen. Hundar och katter skall hållas kopplade. Vite 500 kr för den som inte plockar upp
efter hunden/katten inom campingområdet.
•
Parkering på annan campingtomt är inte tillåtet. Vi tar bilnumret och skickar faktura på campingavgiften för minst ett dygn, samt tar ut
en administrativ avgift på 500 kr.
•
Byggnationer utöver staket är inte tillåtet.
•
Alla andra byggnationer, tak, förråd och liknande är inte tillåtna. Om ni sätter upp partytält på tomten får dessa endast vara där
tillfälligt och att ni finns på plats när det är uppställda.
•
Respektera de regler som gäller för naturreservatet norr om campingen!
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