Katalog for fastliggere

Fastligger på
Jammerbugt
camping og Motel
Hvad vil det sige at være fastligger?
• En fastligger er en campist, der har sin vogn
stående fast på den samme campingplads for
en sæson eller for flere år i træk
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Hvorfor være fastligger?
• Du slipper for at køre rundt med vognen og
sparer dermed tid og benzinpenge

• Vognen står klar, når du kommer, du skal ikke
bruge tid på at pakke ud og ned igen

• Du kan have fast bund i dit fortelt, så borde,
stole og køleskab står stabilt og sikkert
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• Du kan bo, som du vil, for et par timer, i
weekends eller nogle uger i træk

• Du kan få gode naboer, og dine børn kan få
gode venner

El, ledning og kabler
Fraflytning
Græsplæneklipning
Kommunikation
Miljøbevidsthed

• Det er billigere!
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Børne pool

•Storegsmåplad,

Fordele på Jammerbugt Camping?
• Store og små pladser,
alle med eget strøm.
• Mini-vandland med
stor rutsjebane og
krokodille rutsjebane
til børnene
børnebassin.
• Bistro, butik og bake off.
• Stor legeplads, med bla.
svævebane.
• Boldbane.

•
•
•
•

Mini Hundeskov.
Fantastisk og unik natur
En perlerække af oplevelser
Gratis adgang til
swimmingpool.
• Nyt og hurtigt internet
• Campingkøkken med
gratis varmt vand.
• Vinter-åbent

Dejlig familiecamping, hvor der er plads til alle

Regler for sæsonpladser
Lejemål, opstilling m.m.
Lejemålet gælder kun for de på kontrakten omfattede personer fra lejers husstand og hjemmeboende børn
samt husdyr (hund etc).
Alle personer skal navngives,- stedfortræder kan ikke benyttes, heller ikke ved salg af vognen.
Du kan i princippet vælge alle pladser, nogle enkelte pladser vil dog være reserveret til turister, der kommer
med egen vogn. Du får udleveret en liste i receptionen over alle ledige pladser og kan herefter frit vælge den
plads, du gerne vil have. Finder du senere en anden plads, du hellere vil have, kan du til enhver tid flytte
plads.
Du kan opstille én campingvogn ét fortelt og ét redskabstelt pr. plads. Du må vende campingvognen den
vej, du selv ønsker.
I henhold til brandvedtægtens 3-meters regel skal vogn og telt mm. opstilles, så det ikke forringer naboens
opstillingsmulighed. Der skal være mindst 3 meter mellem din og din nabos vogn/telt, så både du og naboen
skal have 1½ meters afstand til skellet.
På pladsen må der ikke lægges stenfliser, plantes planter, opstilles terrasser eller læhegn af permanent
karakter. Skure og lignende faste installationer må ikke opføres.
Alt, der står udenfor vogn, telt og redskabstelt, skal fjernes hver gang pladsen forlades. Det gælder
læskærm, havemøbler, cykler, gummibåde, grill, løse genstande, mm.
Står vognen på pladsen efter 1/11, skal forteltet tages ned inden 1/11. Efter 1/11 må et eventuelt fortelt kun
være af typen ”vinter fortelt”, der kan klare snetryk, vind. Det er af hensyn til dine
naboer, så forteltet ikke flyver væk og beskadiger andre vogne.
Efter 1/11 skal redskabsteltet sikres med ekstra barduner af god, kraftig kvalitet.
En sæsonplads er tidligst gyldig fra betalingsdato, indtil da betales almindeligt overnatningsgebyr.
Fremleje eller videresalg af pladsen er ikke tilladt
Opstår der tvivlsspørgsmål vedrørende lejemålet så spørg lejrchefen.

Hvad mener andre

Citat fra campingrådets
konsulent rapport 2015

Gæster & gæstekort
Dagsgæster skal betale gæsteafgift for at besøge dig på pladsen.
Du kan købe et gæstekort, som giver adgang for dine inviterede
gæster. Så slipper dine gæster for selv at betale prisen som
dagsgæst, når de besøger dig.
Gæstekortet giver kun adgang for inviterede gæster, når du selv
opholder dig i din vogn og får gæsterne på besøg til en kop kaffe
eller aftensmad etc.
Gæstekortet gælder for op til 8 personer om dagen i tidsrummet
fra kl. 08:00 til 22:00
Har du gæstekort kan børnebørn under 18 år overnatte gratis og
gratis benytte swimmingpool og fodboldgolf. Uden gæstekort
skal overnattende børnebørn betale alm. overnatningstakst.
Dagsgæster skal betale for brug af swimmingpool og fodboldgolf.
Dine gæster skal gå ind på pladsen. Det er forbudt at lukke gæster ind
på dit eget kort, og hvis du har en gæst, der kører ind, skal du selv
parkere udenfor. Der kan kun holde én bil parkeret på din plads,
parkering på nabopladsen er forbudt.

Forskellige sæsoner
Forårspladser.
Sæsonpladser.
Højsæson.
Efterårspladser.
Vintersæson.
Helårspladser: med valgfri start hele året rundt.
Tilkøb: Campingpas, årsmærke, eltilslutning, gæstekort, evt. id plade.

Citat start:
En velorganiseret plads med
nyere bygningsmæssige
faciliteter af generelt meget
god standard, hvor det er
tydeligt at struktur og godt
orden har høj prioritet. Overalt
er der ryddeligt og rent. Flot
pladspleje. Og det bringer mig
så til den efterhånden
rutinemæssige konstatering, at
det altid er en fornøjelse at
besøge jeres dejlige plads, der
placerer sig i den bedste ende
af de 3-stjernede
campingpladser.
Citat slut.

info@jammerbugtcamping.dk

Afregning af strøm
Du får egen strømmåler.
Udlånes vognen skal det meddeles i informationen, gæsterne skal
indskrives som almindelige campister og betale almindeligt
overnatningsgebyr. Strømforbruget går på fastliggerens måler.
En sæsonplads lejes for én sæson og elforbruget betales pr. måler
senest ved sæsonens afslutning og mindst hver 3. mdr.
Pris for strøm kan ændres uden varsel.

Affald
Der er opstillet containere til glas, flasker og DAGRENOVATION.
Brug genbrugspladsen til storskrald. Det er gratis.
Det er forbudt at efterlade affald på pladsen.

Parkering
Der må kun køre én bil ind og holde parkeret pr. plads. Bilen skal
holdes indenfor campingenheden.
Øvrig parkering på parkeringspladsen (den gamle rasteplads).
Parkering forbudt på ind- og udtjekningspladsen ved receptionen. Parkering
forbudt foran motellet, da denne plads er forbeholdt for gæster til motel og
Bistro.
Kun ét køretøj pr. campingenhed skal forhindre, at vi alle sammen kommer
til at bo på en parkeringsplads, og at biler parkerer på tomme
enhedspladser, der kan være reserveret af en anden campist.

Bommen & bomkortet
Du får udleveret et bomkort, som kun er til eget brug.
Det er forbudt at lukke andre ind på eget bomkort. Det betyder, at du ikke
skal være ”flink” og hjælpe en anden foran dig, som ikke kan åbne bommen
med sit kort – eller ikke har fået udleveret et bomkort.

Hunde
Vi elsker hunde, men de skal være i snor. Brug hundeskoven, hvis hunden
skal være uden snor. Hunde-høm-høm skal samles op med det samme, og
høm-høm posen skal smides i en skraldespand.

Vintercamping kan også
være rigtig hyggeligt :)

El, ledninger og kabler
Al elforbrug skal gå igennem pladsens elmåler.
Elkablet fra vognen til 220 volt elstikket skal være et godkendt gummikabel med
jord
Ledningerne skal være minimum 3 x 2,5 kvadrat jf.stærkstrømsreglerne.
Tynde 2-ledede el-ledninger er forbudt og må ikke tilsluttes pladsens elstik.
Elstik på kablet skal være de blå, trebenede CEE stik.
Elkabler m.v. skal graves ned i græsset. Det er forbudt at lægge elkabler eller
ledninger ovenpå græsset.
Såfremt et el-kabel beskadiges under græsslåning, erstattes kablet ikke, og lejeren er
ansvarlig for evt. personskader eller skader på campingpladsens materiel.
Ta´ en spade og vrik en lille 1-2 centimeter dyb rende i græsset, læg ledningen ned i
renden og stamp græsset til igen. Lad den løse del af ledningen ligge midt inde i
hegnet, imellem træerne og buskene.

Fraflytning
Lejemålet er uopsigeligt i den løbende periode. Der gives ingen form for økonomisk
kompensation sted ved fraflytning i utide.
Opsiges en lejer til fraflytning pga. misligholdelse af aftalen eller af anden årsag,
tilbagebetales der ikke noget af den erlagte leje. Leje på en campingplads er ikke
omfattet af Forbrugeraftalelovens § 18, stk, 2, pkt. 12.

Græsplæneklipning
Det er lejers ansvar at klippe græs, kanter og hæk omkring
campingvogn/fortelt samt på hele den lejede plads (husk på det
inden, I tager hjem). Græs og kanter klippes mindst hver 3. uge,
hække klippes inden 12. juni og igen inden 25. september.
Når vi slår græs, kører vi ikke tættere på din campingvogn end ca. 1,5
meter, og vi kører ikke ind imellem campingvognene. På den måde
undgår vi eventuelle diskussioner om, hvorvidt vi har ridset en
campingvogn med græsslåmaskinen.
Du kan låne en ”håndskubber” plæneklipper af os. Den står ved
udslagsrummet. Husk af levere den tilbage efter brug.

Kommunikation
Hvis der er noget, du vil fortælle os eller tale om, så send en mail eller
kom ind i receptionen. Vi vil rigtig gerne høre fra dig, når du har noget,
men vi har svært ved at huske, hvad du fortæller os, når du tilfældigt
møder os ude på pladsen. Så skriv til os eller gå op i receptionen.
Ser du nogen begå hærværk, bruge vores faciliteter forkert eller du
mener, de opfører sig uacceptabelt – sig det øjeblikkeligt i receptionen.
Så behøver du ikke selv blive involveret. Vi ordner det.
Til standerhejsning og standerstrygning mødes vi til hygge, her vil der
være et kort infomøde omkring den kommende sæson, nye tiltag og
arrangementer.
Vi skal have din E-mail adresse, da vi kun sender information ud på
mail og Facebook.

Miljø-bevidsthed
Vi er miljøbeviste så være med til at tænke i den retning.
Vær med til at holde tingene i orden og i pæn stand. Behandl tingene
på samme måde, som du behandler dine egne ting. Det er til glæde for
os alle og højner standarden, ligesom det er med til at holde
omkostningerne nede.
Ser du noget, som ikke er i orden eller i stykker, en vandhane der
drypper, noget som er ødelagt eller skal kikkes efter - så sig til, så
laver vi det hurtigst muligt.

Ro- og orden.
Der skal være ro på pladsen fra kl. 23.00 til kl. 07.00.
Du kan ikke køre ind eller ud i dette tidsrum og må i stedet parkere på
parkeringspladsen udenfor bommen.

Salg af campingvogn
Ved salg af vognen kan pladsen ikke overdrages eller med-sælges.
Køber af vognen skal betale pladsleje på ny til Jammerbugt Camping,
og pladsen kan af køber kun overtages efter forudgående aftale med
Jammerbugt Camping. Før du sælger vognen på pladsen, snak med
lejrchefen og aftal, hvordan du gør det bedst.

Tvistigheder
Ved tvister eller uoverensstemmelser naboer imellem, hvor man ikke
selv kan blive enige, træffer lejrchefen den endelige afgørelse.
Vi beder dig respektere Jammerbugt Campings ordensreglement og
Campingrådets Campingreglement.
Med venlig hilsen
Britt og Tommy
Jammerbugt Camping og Motel

