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LEJEBETINGELSER FOR SÆSONPLADSER: 

Velkommen på Danmarks måske hyggeligste campingplads. Vi håber dit ophold her vil blive yderst 
tilfredsstillende. Denne standard skrivelse er udarbejdet for at undgå tvivl hos vores campister, og 
vil derfor være med til at få det bedste ud af dit ophold her. 

BETALINGSBETINGELSER: 
Ved manglende eller sen betaling forbeholder vi os ret til at leje pladsen til anden side.  
I tilfælde af afbestilling henvises til at, der ikke tilbagebetales hverken helt- eller delvist af det 
indbetalte beløb, uanset årsag til afbestilling. 
 
REGISTRERING AF CAMPINGVOGNE: 
I henhold til campingreglementet, skal alle de campingvogne, der står på campingpladserne kunne 
identificeres. Campingvognene skal enten være registreret i henhold til dansk eller udenlandsk 
færdselslov (dvs. at en campingvogn lovligt skal kunne kobles på et køretøj og lovligt kunne køres 
fra en campingplads til en anden campingplads i hjemlandet), eller de skal være registreret i INFO 
såfremt der ikke er alm. nummerplade på, så har du ikke nummerplade på bedes du oplyse dette i 
INFO. 
 
PLADSERNE og AFSTANDSREGLER 

I henhold til brandvedtægternes 3-meters regel, skal vogn telt, også opbevaringstelt, mm. opstilles 
så det ikke forringer naboens opstillingsmuligheder. Der skal derfor overholdes 1,5m meter til 
alle skel. Hvis vogn telt eller andet er placeret nærmere end 1,5 m til skel, skal det flyttes. Hvis 
noget står for tæt på skel, eller vi af myndighed bliver bedt om at rette op på brandafstand, vil telt, 
vogn m.m. blive flyttet også uden i er informeret. 

Det er tilladt at opstille èn campingvogn, èt fortelt, læsejl og evt. èt redskabstelt pr. plads. Alt, hvad 
der ikke placeres indenfor ovenstående, skal fjernes hver gang pladsen forlades. Flagstænger, 
antenner og lignende er ikke tilladt andre steder end fastmonteret på campingvognen. 
 
Benyttes læsejl permanent, skal målene ligeledes opfyldes. Husk afstanden også gælder 
opbevaringstelt. Faste gulve skal være dækket af teltet. Der må ikke laves terrasser hegn eller lign. 
Der kan dog opsættes hundehegn såfremt de enten fjernes når man ikke er på pladsen, eller 
opsættes bag- eller som et læsejl. Oprydning/pasning af området omkring jeres vogn, 
påhviler lejeren. Hold pladsen pæn og ryddelig. Benyttes pladsen under vognen til opbevaring, kan 
der evt. monteres skørter, da det ikke må være synligt. Slå græs og kanter med rimelige mellemrum 
ca. hver 2.uge. (græslåmaskiner står ved udtømningspladsen. Ved misligholdelse af dette punkt, vil 
campingpladsen selv påtage sig opgaven og opkræve et gebyr på kr. 500,00 pr. gang. 
 
Læbælter mv. må ikke klippes, da vi i biodiversitetens navn har udlagt pladsen delvis vild med vilje. 

Det er ikke tilladt at bruge roundup eller anden form for insekt- og ukrudtsgift. Evt. Græs affald kan 
fordeles i læbæltet. Al beskæring, klipning og gravning på campingpladsen må kun foregå ved aftale 



med Campingfatter. Der opkræves et gebyr på minimum kr. 1.000,00 for genetablering, hvis der 
graves på enheden, eller beskæres uden tilladelse. 
 
Campingvogn og fortelt skal holdes pæne, rene og fri for alger. Pladsen rundt om vognen skal 
ligeledes holdes pæn og ryddeligt. 

PARKERING AF BILER OG KØRSEL PÅ PLADSEN: 
Der er som udgangspunkt plads til én bil pr. enhed. Det er ikke tilladt at parkere bilen på en 
ubenyttet pladsenhed, da det er til stor gene for de turister, vi sender hen på det, som vi tror er en 
ledig plads. I tvivl spørg i INFO. 
 
HUSK: motion er sundt. Spar bilkørsel til servicefaciliteterne og INFO (det er godt for miljøet) tag i 
stedet cyklen eller brug benene til at gå på (det er godt for din sundhed). 
Derfor skal kørsel på pladsen indskrænkes til det mest nødvendige og altid foregå i skridt tempo. 
MAX 10 KM/T. Og når du så går rundt, så henstiller vi til at benytte de dertil indrettede veje- og 
stier, og bevæge sig indover andres enhedsplads- eller gennem læbælter- og beplantning. 
 
Kørsel er tilladt i tidrummet 8.00 - 22.00 (af hensyn til dine medcampister), og også det tidrum hvor 
bommen er aktiv. Ved alvorlig akut sygdom eller hvis der skal ambulance på pladsen eller køres ud 
til læge- eller sygehus køres langsomt mod bommen og denne vil så åbne for udkørsel. 
Campingfatter kan ligeledes træffes på nødtelefon 9215 3397. 
 
BOPÆL: 
Pladsen må gerne benyttes i hverdage, weekender samt ferie og helligdage, men det er ikke tilladt 
at have bopæl her. 
 
GÆSTER: 
Gæster er meget velkomne på pladsen, og som gæst har man adgang til hele pladsen, dog ikke 
badefaciliteterne. Der kan købes adgang til Auning Svømmehal for kr. 25,00 pr. gæst. 

Gæster meldes/melder sig i INFO før indgang til pladsen, og afregnes med kr. 20,00 pr. person fra 3 
år, medmindre enheden har tilkøbt gæstekort til kr. 500,00 for dagsgæster i sæsonen. Gæstebiler 
henvises til p-pladsen udenfor, da disse ikke har adgang til kørsel i pladsen, medmindre der er 
særlige forhold, som er aftalt med Campingfatter/INFO. 
Dagsgæster skal have forladt pladsen kl. 22.00 da de ellers vil blive betragtes som overnattende, 
og skal betale almindelig overnatningspris. Det er lejerens ansvar, at deres gæster overholder 
campingpladsens regler. Husk (af sikkerhedsmæssige årsager) at melde hvis dine gæster bliver og 
overnatter.  

HUSDYR: 
Hunde er velkommen, men skal være i kort line og luftes udenfor pladsen eller i hundeskoven."sker 
uheldet" skal hundens efterladenskaber fjernes med det samme. Af samme grund henstiller vi til, at 
luftning af hunde foretages af voksne personer, og ikke af mindre børn. Lad ikke jeres hund være 
alene i fortelt / campingvognen / hundeskov - og husk at en gøende og/eller løsgående hund er til 
stor gene for de omkringliggende gæster. 



 
ELMÅLER: 
Fra 16amp CEE Udtag er monteret i eltavler i pladsen der registrer på pulsudgangen, og 
fjernaflæses elektronisk. Ønsker du at få oplyst periodisk elforbrug er det bare at spørge i INFO der 
løbende kan se status på dit forbrug.  
Elforbrug afregnes månedsvis bagud umiddelbart efter den 1. i kommende måned. Der kan 
indbetales aconto beløb såfremt dette ønskes. 
 
LAVSÆSONERNE: 
I lavsæsonerne er der begrænset åbningstid i INFO&SHOP, derfor vær sød at respektere dette og 
tilpas dine ærinder til åbningstiderne. Ved akut behov er vi selvfølgelig altid til rådighed og 
behjælpelige, og så ringer du på nødtelefonnummer 9215 3397. 
Åbningstider er altid at finde på dør til INFO. Der kan ligeledes være reducering af faciliteter. F. Eks. 
hoppepuder, samt lukning af nogle toiletrum- og baderum osv. 
 
RENGØRING: 
Udover at vi løbende (uanset sæsonperiode) løbende holder rent, så er der som udgangspunkt altid 
lukket for bad i tidsrummet 11.00 - 14.00 for at vi kan sikre at de rengjorte overflader kan tørre. 
I perioder med rengøring af afdeling, vil det altid være muligt at benytte toiletfacilitet i anden 
afdeling. 
 
CAMPINGPLADSENS RÅDIGHED OVER PLADSERNE: 
Ved træfældning, forbedring af pladsen, nyetablering eller andet har campingpladsen ret til at lave 
om på den enkeltes plads, dog rettes altid henvendelse først, så man har mulighed for evt. at finde 
en anden plads. 

CONTAINERE  
Affald sorteres således; 
Køkkenaffald i poser i venstre container (set mod udkørsel). 
Aviser og papir anbringes i Pap- og papircontaineren til højre (set mod udkørsel). 
Øl- og sodavandsdåser i dåsecontaineren.  
Glasflasker, samt øvrigt glas i glascontaineren. 
Rester fra kulgrill i betonrør mellem containerne. 

ANDET AFFALD OG STORSKRALD (Grill, stole, gulvtæpper, gulve m.m) fjernes ved egen 
foranstaltning. 

REGLER I SVØMMEHALLEN: 
Der henvises til AIK egne regler for benyttelse af hallen- og disse faciliteter.  
  
Åbningstider for Auning Svømmehal findes via faciliteter på vores hjemmeside. Husk entré kan 
købes til kr. 25,00 pr, person i INFO i dennes åbningstid. Det er ligeledes muligt at tilkøbe adgang til 
alle på enheden tilmeldte personer for kr. 500,00 for sæsonen. 
 
 



 

Fællesfaciliteter: 
Er til fri afbenyttelse af indskrevne campister og deres gæster. Husk at rydde op efter dig selv.  
Informer dine børn/børnebørn- og gæster om dette, så det fortsat er et rart sted at være for alle. 
 
Familiebaderum: 
NB. Familierum er alene et FAMILIEBADERUM (forbeholdt småbørnsfamilier), hvor hele familien kan 
bade på en gang, og derved sikre bedre kapacitet i de normale bruserum i herre- og 
dameafdelingen. Sko placeres udenfor/umiddelbart indenfor på måtten. 
 
Handicaprum: 
Er aflåst, og nøgle hertil kan udleveres såfremt man har særlige behov der gør at man ikke kan 
benytte alm. afdelinger. NB. Det er alene til denne vedkommende og ikke familien. 
 
Leg og boldspil: 
Campingpladsen har egen legeplads og boldbane. Hjælp dine børn /børnebørn med at finde de 
steder, hvor der må leges og spilles bold. Boldspil må alene finde sted med skumgummibolde, på 
hele camingpladsen- og på boldbanen. Forlystelsesområdet indeholdende hoppepuder mv. må ikke 
benyttes når der er vådt vejr, samt i i skumring- og mørke. Hoppepuder må ligeledes ikke benyttes 
når blæsemotor er stoppet, og de derfor ikke er pustet op. 
 
VINTEROPBEVARING 
Der er mulighed for vinteropbevaring, mod betaling. Vinteropbevaring skal meddeles og betales i 
informationen inden sæsonafslutning. Når pladsen forlades før vinteren, skal alle løse dele fjernes. 
Havemøbler mm. skal samles på gulvet foran campingvognen og tildækkes med evt. en 
presenning, hvis man ikke har et opbevaringstelt. 
Har du ikke bestilt vinteropbevaring skal pladsen ryddes ved lejemålets ophør. Pladsen skal fremstå, 
som ved modtagelse, dvs. græs skal være klippet og alt skal fjernes. Vil der alligevel være noget på 
pladsen, vil der opkræves vinter opbevaringsgebyr. Udlejer hæfter ikke for evt. efterladte ting - 
heller ikke campingvogne / telte. Efterladte effekter fjernes for lejers regning. 
  
Du er altid velkomne til at komme på pladsen i vinterhalvåret for at tilse vognen, men skal parkere 
udenfor pladsen selvom bommen står åben. Vær altid opmærksom da vi arbejder på 
pladsen. Vinteropbevaring sker fra vintersæsonen starter frem til vintersæsonen slutter.  
 
Husk alle bygninger på campingpladsen er røgfrie. 
 
Uoverensstemmelser med Campingfatter, eller overtrædelse af én eller flere regler vil blive 
betragtet som misligholdelse af kontrakten, og lejer vil herefter omgående kunne bortvises fra 
pladsen. Der tilbagebetales intet af lejen hvis kontrakten bliver misligholdt. Der kan tilkomme et 
gebyr for genetablering af plads mm. ved misligholdelse af kontrakten. 

 


