Aftale for sæson 2023/2024 for plads nr. ____________________ - KOPI TIL FEDDET STRAND RESORT
Navn/navne: ____________________________________________________________________________
Adresse: ____________________________________________________________ Postnr. og by: _______________________________
Tlf.nr.: _____________________________________ E-mail:
Registreringsnr. / Grøn nr. plade nr.:
Navn/navne på ejer af vognen: __________________________________________________
medfølgende personer på hjemme adressen:
Ægtefælle/samlever:

Fødselsdato

Barn 1:

Fødselsdato

Barn 2:

Fødselsdato

Barn 3:

Fødselsdato

Barn 4:

Fødselsdato

Aftalen er indgået for følgende tidsrum: 01.03.23 til 01.03.24
Prisen for pladsen udgør følgende:
Guldplads kr. 24.495,- ekskl. tilslutningsgebyr for strøm
Sølvplads kr. 23.995,- ekskl. tilslutningsgebyr for strøm
Bronzeplads kr. 23.495,- ekskl. tilslutningsgebyr for strøm
Miljøgebyr kr. 400,00 pr. person
Forudbetalingen på 1.000,00 kr. er en forudbetaling, som indbetales senest den 1. oktober 2022. Dette er en garanti for at I vil have pladsen. Der gives
14 dages fortrydelsesret fra bookingdato. Ved opsigelse af plads i aftaleperioden, refunderes resterende beløb IKKE. Beløbet er tabt og kan ikke
videregives til ny gæst.
Depositum: 2.500,- DKK
Dette beløb indbetales før ankomst og tilbagebetales efter endt afrejse, når enheden er forladt og godkendt af campingpladsen.
Fornyes pladsen ikke pr. 1. oktober 2022, skal pladsen forlades og være ryddet senest 15. februar 2023 pga. klargøring.
Strøm: Tilslutningsgebyr inkl. 150 kWh kr. 1.000,Strømforbrug efter 150 kWh forbrug er 4,50 kr. pr. kWh.
El afregnes senest den 1. april og 1. oktober. El som ikke er afregnet inden denne dato, faktureres gæsten sammen med ekspeditionsgebyr.
I tilfælde af yderligere prisstigninger fra vores el-leverandør, kan aftalen med 4,50 kr. pr. kWh opsiges med øjeblikkeligt varsel.
Overholdes betalingsbetingelserne ikke, er lejrchefen/den sæsonansvarlige berettiget til at ophæve aftalen med øjeblikkeligt varsel, jf. pkt. 16 i de
"Almindelige betingelser". Feddet Strand Resort kan ligeledes opsige aftalen ved samarbejdsvanskeligheder.
Såfremt gæsten beslutter at flytte fra campingpladsen inden det aftalte tidspunkt, kan gæsten ikke kræve nogen del af depositum eller det indbetalte
beløb i øvrigt tilbagebetalt. Ej heller overføre pladsen til anden gæst.
Ved min underskrift af aftalen erklærer jeg at have læst de "Almindelige betingelser" - herunder særlig pkt. 16 og 17, og at jeg er indforstået med disse
som en del af aftalen.

Dato:
For Feddet Strand Resort:___________________________

Gæst:
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Aftale for sæson 2023/2024 for plads nr. ____________________ - KOPI TIL GÆST
Navn/navne: ____________________________________________________________________________
Adresse: ____________________________________________________________ Postnr. og by: _______________________________
Tlf.nr.: _____________________________________ E-mail:
Registreringsnr. / Grøn nr. plade nr.:
Navn/navne på ejer af vognen: __________________________________________________
med følgende hjemmeboende børn:
Navn

Fødselsdato

Navn

Fødselsdato

Navn

Fødselsdato

Navn

Fødselsdato

Navn

Fødselsdato

Aftalen er indgået for følgende tidsrum: 01.03.23 til 01.03.24
Prisen for pladsen udgør følgende:
Guldplads kr. 24.495,- ekskl. tilslutningsgebyr for strøm
Sølvplads kr. 23.995,- ekskl. tilslutningsgebyr for strøm
Bronzeplads kr. 23.495,- ekskl. tilslutningsgebyr for strøm
Miljøgebyr kr. 400,00 pr. person
Forudbetalingen på 1.000,00 kr. er en forudbetaling, som indbetales senest den 1. oktober 2022. Dette er en garanti for at I vil have pladsen. Der gives
14 dages fortrydelsesret fra bookingdato. Ved opsigelse af plads i aftaleperioden, refunderes resterende beløb IKKE. Beløbet er tabt og kan ikke
videregives til ny gæst.
Depositum: 2.500,- DKK
Dette beløb indbetales før ankomst og tilbagebetales efter endt afrejse, når enheden er forladt og godkendt af campingpladsen.
Fornyes pladsen ikke pr. 1. oktober 2022, skal pladsen forlades og være ryddet senest 15. februar 2023 pga. klargøring.
Strøm: Tilslutningsgebyr inkl. 150 kWh kr. 1.000,Strømforbrug efter 150 kWh forbrug er 4,50 kr. pr. kWh.
El afregnes senest den 1. april og 1. oktober. El som ikke er afregnet inden denne dato, faktureres gæsten sammen med ekspeditionsgebyr.
Overholdes betalingsbetingelserne ikke, er lejrchefen/den sæsonansvarlige berettiget til at ophæve aftalen med øjeblikkeligt varsel, jf. pkt. 16 i de
"Almindelige betingelser". Feddet Strand Resort kan ligeledes opsige aftalen ved samarbejdsvanskeligheder.
Såfremt gæsten beslutter at flytte fra campingpladsen inden det aftalte tidspunkt, kan gæsten ikke kræve nogen del af depositum eller det indbetalte
beløb i øvrigt tilbagebetalt. Ej heller overføre pladsen til anden gæst.
Ved min underskrift af aftalen erklærer jeg at have læst de "Almindelige betingelser" - herunder særlig pkt. 16 og 17, og at jeg er indforstået med disse
som en del af aftalen.

Dato:
For Feddet Strand Resort:___________________________

Gæst:
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ALMINDELIGE BETINGELSER
Aftalen gælder max. 5 personer (husstandens beboere). Det er ikke tilladt at tage fast bopæl på campingpladsen, ligesom tilmelding til folkeregisteret
på pladsens adresse ikke må finde sted.
1.

Det er ikke tilladt at udleje eller udlåne sin campingvogn/enhed til andre personer, så længe den står på Feddet Strand Resort.
Gæsten er forpligtet til at anmelde overnattende gæster ved ankomsten. Gæster skal meldes i Informationen og parkere bil på
strandparkeringen: Overnattende gæster betaler ½ overnatningsgebyr pr. person.
Daggæster er inklusiv i prisen, dog ikke parkering. Dagsgæster må kun opholde sig på pladsen i tidsrummet kl. 7-23. Herefter er de
overnattende gæster og skal meldes i Informationen. Dagsgæster kan, mod betaling, parkere på strandparkeringen

2.

Salg af campingvogn med dertilhørende grund er IKKE tilladt, medmindre lejrchefen/den sæsonansvarlige har givet skriftligt tilsagn om dette.

3.

Grøn årsmærke:
Campingvognen skal enten være indregistreret (hvid nummerplade) eller have den grønne nummerplade med gyldigt årsmærke. Vær
opmærksom på at at årsmærket skal fornys hvert år.

4.

Gastest:
Kopi af gyldig gastest skal afleveres i Informationen. Gastest er gældende i 2 år fra testdato.

5.

Brandafstand:
3 meter brandafstand til naboen. I praksis bør alle holde afstand på minimum 1,5 m til skel
Bålfad på campingpladsen er ikke tilladt.

6.

Vedligeholdelse af plads og campingvogn:
Pladsen skal til enhver tid holdes i pæn og ryddelig stand. Klipning af græs og hække påhviler Gæsten. Max højde 1,80 m. Overholdes dette ikke,
har campingpladsen ret til at udføre arbejdet og sende regning på udført arbejde, minimum fakturering er på DKK 2.000,00.
Ny beplantning skal godkendes af lejrchefen/den sæsonansvarlige, der kan plantes tuja, bøg og liguster. (På Sibirien må der kun plantes bøg og
liguster, mens på resten af helårsområdet, må der kun plantes tuja og liguster.) Beplantning er for egen regning.
Græsslåning og lignende støjende adfærd må kun finde sted i tidsrummet kl. 10.00 – 12.00 og kl. 14.00 – 16.00.

7.

Hvad kan lånes og hvornår:
På miljøstationen forefindes div. haveredskaber og græsslåmaskiner til fri afbenyttelse. Nøgle til græsslåningsmaskine kan afhentes i
informationen.
Jord og stabilgrus kan købes for DKK 400,- pr. leveret grabfuld.
Græsfrø, hækplanter og kunstgødning skaffes for egen regning.

8.

Husholdningsaffald: De opstillede containere må kun benyttes til almindeligt køkkenaffald. Husk venligst at sortere affaldet. Alt andet affald skal
I selv sortere og bortskaffe.
Grøn affald: Vi afhenter, så vidt vi har tid, hver 14. dag Jeres grønne affald, grene og græs. I bedes lægge det ud til vejen i klare plastiksække.
Løst grønt affald og grønt affald i sorte sække accepteres ikke.
Storskrald (køleskabe, skabe, frysere, komfurer, træaffald m.m.): Accepteres ikke på miljøstationerne, det skal afleveres til en kommunal
genbrugsplads. Vi henviser til Rønnede genbrugsplads. Se infotavler for yderligere Information.
Rensningen: Er privat område, der må ikke smides affald!

9.

Parkering: I må parkere én bil på jeres plads. Har i mere end en bil, kan nr. 2 bil parkeres på hundeskovsparkeringen. Jeres bomkort virker til
vores parkeringspladser i tidsrummet 18.00 – 10.00. Kører du bomkortet igennem kortlæseren i nævnte tidsrum, er det gratis. Kører du bomkortet
igennem mellem kl. 10.00 – 18.00 koster det 4 klip eller 50,00 DKK. Har du klip på bomkortet trækkes de automatisk, når du kører kortet igennem
kortlæseren. Har du ikke klip på bomkortet, skal du betale med kontanter eller mobilepay.
Alternativt kan købes et årskort til parkeringspladserne for 450,00 DKK.

10.

Campingpladsen forbeholder sig ret til at leje fælleslokaler ud til arrangementer, såsom foredrag, møder, fester m.m. Vi gør opmærksom på, at
der i disse tilfælde kan forekomme ekstra støj ved arrangementer og at der kan være aftalt særregler for, hvornår et arrangement sluttes samt
hvornår der skal være ro.

11.

Henvisninger – vejen til harmoni og nydelse;
- Øl, vin og andre alkoholiske drikke bør nydes bedst i hyggeligt selskab og ”hjemme”
Det er ikke velset at nyde alkohol i det offentlige rum, såsom på legepladser m.m.
- Rene omgivelser er en fryd for øjet – gem overskuddet til skraldespanden
- Kør max. 10 kilometer i timen, der er legende børn!
- Bommene er åbne kl. 07.00 – 23.00.
- Ved tappestederne hentes familiernes drikkevand. Afløbene ved tappestederne er ”kun” beregnet til at bortlede spildt drikkevand.
Spildevand bortledes i rummene for kemisk toilet.
- De gule haveslanger ved tappestederne er til brandbekæmpelse, men må gerne bruges til vask af campingvognene.
- Der er højt til loftet, men væggene er tynde. Vis hensyn til dine naboer, der skal være ro kl. 23 - 07.
- Alle har brug for privatliv – følg veje og stier, selvom det er en omvej.
- Hunden er menneskets bedste ven – også din nabos. Vis hensyn ved at hunden føres i snor uden for din ”bopæl” og at
efterladenskaber på campingpladsen fjernes. Hundeposer kan afhentes gratis ved Informationen
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12.

Gæsten er forpligtet til at overholde bestemmelserne i:
Miljø- og Energiministeriets campingreglement af den 26. januar 2000 og de dertil knyttede regler om campingvognenes mobilitet,
enhedspladsernes indretning og Campingrådets ID-nr.-ordning. Reglerne om campingvognenes mobilitet og enhedspladsernes indretning er
vedhæftet aftalen som bilag A og B, og gæsten erklærer ved sin underskrift på aftalen at have modtaget bilagene.

13.

Hvis ikke andet skriftligt aftales, skal pladsen være ryddet og rengjort på datoen for aftalens udløb. Foretager gæsten ikke oprydningen, er
lejrchefen/den sæsonansvarlige berettiget til at lade denne foretage, idet der herfor afkræves gæsten et fast gebyr på DKK 2000,00. Beløbet
omfatter kun små genstande. Lejrchefen/den sæsonansvarlige er uden ansvar af nogen art for efterladte effekter - herunder campingvogne/telte.

14.

Det betragtes som væsentlig misligholdelse af aftalen at de i aftalen fastsatte ydelser ikke betales rettidigt. Det er dog en betingelse for at gøre
misligholdelse gældende, at det forfaldne beløb ikke indbetales efter forløbet af 7 dage efter, at påkrav er sendt til gæsten på den oplyste mail.
Ved fremsendelse af påkrav påløber et ekspeditionsgebyr på DKK 100,00, som tillægges det skyldige beløb. Campingpladsen forbeholder sig
retten til at tilbageholde ejerens campingvogn, indtil det skyldige beløb er indbetalt.
At bestemmelserne indeholdt i nærværende ”Almindelige betingelser” ikke overholdes af gæsten og dennes husstand - herunder henvises særligt
til indholdet af pkt. 15.
Ovennævnte opremsning af, hvad der anses for væsentlig misligholdelse er alene en eksemplifikation og er ikke udtømmende.
I tilfælde af væsentlig misligholdelse er lejrchefen/den sæsonansvarlige berettiget til straks at bortvise gæsten fra campingpladsen og ophæve
aftalen til øjeblikkeligt ophør. Har gæsten noget skyldigt i forbindelse med aftalens ophævelse eller udløb, forbeholder lejrchefen/den
sæsonansvarlige sig ret til, udover sædvanlige rets skridt, at udøve tilbageholdsret over gæstens campingvogn/telt indtil tilgodehavendet er
betalt. Dog er det en forudsætning, at gæsten med 8 dages varsel ved almindeligt og anbefalet brev forgæves er blevet opfordret til at afhente
campingvognen og rydde sæsonpladsen.

15.

Hvis du er utilfreds med din ferie, skal du først og fremmest rette henvendelse til os, og vi vil forsøge at finde en god løsning for begge parter.
Kan der ikke findes en løsning kan du indgive en klage til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens Center for Klageløsning, Carl Jacobsens Vej 35,
2500 Valby, via www.forbrug.dk.

16.

Alle beløb er inkl. 25% moms. Der tages forbehold for moms- og afgiftsforhøjelser.

17.

Ved brug for akut hjælp:
- Bliv ved den tilskadekommende, forhold dig rolig og tal med vedkommende.
- Vi har hjertestarter på campingpladsen.
- Ring 112 for hjælp, oplys adresse: Feddet Strand Resort, Feddet 12, 4640 Faxe.
- Ring 56725206 og tryk 0 for alarmering (Campingpladsens hovednummer)
- De fleste ambulancer har adgangskort til Feddet.
- Skadestue Køge, Lykkebækvej 1, 4600 Køge, Tel: 70150708
- Lægerne Faxe, Rønnedevej 31, 4640 Faxe, Tel: 56713130
- Politi – Ring 114.

18.

Ratebetaling:
Betaling kan opdeles i 4 rater.
Der pålægges ekspeditionsgebyr pr. rate a 250,- DKK
Indbetalingen skal foregå 1. februar, 1. marts, 1. april, 1. maj.
Hele beløbet skal være indbetalt 1. maj, ellers gør pkt. 15 sig gældende.

19.

Elektrisk løbehjul samt kørsel med ATV:
Kørsel med elektrisk løbehjul m.m. skal foregå med hensyntagen til andre gæster. Max 10 km. i timen er også gældende for elektriske løbehjul.
Kørsel med enhver form for ikke indregistrerede køretøjer såsom bil, mc, ATV samt scooter m.v. på eller omkring campingpladsen er forbudt.
Færdsels- og parkeringsskiltning opsat på og omkring campingpladsen skal til hver en tid respekteres.
Ved færdsel og ophold udenfor campingpladsens område gælder naturfredningsloven.
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Mobilitetskrav - bilag A
(Skal ses i sammenhæng med enhedspladsernes indretning, ID.nr.ordning og kontrolfunktionen)
Campingvogne skal være af en sådan teknisk/mekanisk tilstand, at de uden videre vil kunne godkendes til en færdselsregistrering af Statens
Bilinspektion.
Det er gæstens ansvar at sørge for, at følgende er opfyldt:






Træktøjet skal være brugbart og fast monteret på campingvognen.
Campingvognen skal være monteret med funktionsdygtige fælge og dæk.
Opklodsning af campingvognens støtteben - evt. med bukke – er tilladt.
Bortset fra et evt. fortelt, der hurtigt skal kunne fjernes, skal campingvognen være umiddelbar mobil (flytbar). Der må ikke være hverken
små eller store tilbygninger eller lægivende konstruktioner f.eks. under campingvognen af et materiale som vandfast finer o. lign., der ikke
umiddelbart kan fjernes.
Direkte afløb ned i jorden må ikke forefindes.

Hvis ovenstående mobilitetskrav ikke overholdes, kan campingvognen ikke blive på pladsen. Lejrchefen/den sæsonansvarlige forbeholder
sig derfor retten til at opsige aftalen.
Enhedspladsernes indretning - bilag B
(Skal ses i sammenhæng med mobilitetskravet, ID.nr.ordning og kontrolfunktionen)
1) Beplantning
Enhedspladserne kan af lejrchefen/den sæsonansvarlige hegnes med beplantninger efter
en samlet plan for hele campingpladsen. Beplantningen må ikke være til hinder for, at en campingvogn - uanset størrelse - til enhver tid kan køres til og
fra enhedspladsen. Det tilrådes, at der højst er beplantning omkring 3 af enhedspladsens sider, da der altid skal være fri passage til at kunne få
campingvognen ud fra pladsen.
2) Hegn og læsejl
Det er tilladt at opstille læsejl, når man er på campingpladsen - dog ikke opsat på trækonstruktioner eller campingpladsens træer. Faste og permanente
hegn - eksempelvis flethegn, plastikhegn, trådhegn m.v. - må ikke forefindes. Dog kan hundehegn (max. højde 90 cm) opstilles når I befinder Jer fysisk
på campingpladsen. Der accepteres 2 forskellige varianter af hundehegn (som er beskrevet i mail). I forbindelse med nyplantninger omkring
enhedspladsen kan lejrchefen/den sæsonansvarlige dog midlertidigt lade opsætte mindre trådhegn eller fodhegn til beskyttelse af planterne.
I bedes pakke prydgenstande, havemøbler og læsejl ned i perioden 1. november til 1. marts. Ligeledes benyttes stormsikring til Jeres fortelt i nævnte
periode.
3) Haver
Nytte- og prydhaver må ikke etableres, ligesom udplantning af blomster og lignende på enhedspladsen ikke må finde sted. Opstilling af max 10 flytbare
prydgenstande (f.eks. krukker, solcellelamper, lanterner m.v.) kan finde sted på enhedspladsen.
4) Belægninger
Der kan efter lejrchefens/den sæsonansvarliges anvisning nedlægges 2 rækker kørefliser i niveau med naturligt terræn/tilsvarende terrænforstærkning,
således at kørsel til og fra enhedspladsen kan ske uden gener og skader. Der må ikke graves på enhedspladsen, ligesom der ikke må anlægges
terrasser af fliser, træ eller lignende. I fortelte accepteres etablering af teltbund bestående af gulvtæppe, træbelægning, fliser eller lignende.
5) Bygningskonstruktioner m.m.
Der må ikke under nogen form opføres bygninger/bygningsdele - hverken fritstående eller tilbygget den opstillede campingvogn, fx pavilloner.
Det er efter lejrchefens/den sæsonansvarliges anvisning tilladt at opsætte et sædvanligt fortelt til campingvognen i teltdug og uden faste vægge,
tagrender, vinduer og døre. Forteltet skal kunne nedtages i løbet af 2 timer.
Endvidere kan opsættes et opbevaringstelt på ca. 3 m² samt standby fortelte.
6) Antenner m.m.
Fritstående antennemaster, flagstænger og lignende må ikke opstilles på enhedspladsen. Antenner, incl. paraboler, accepteres, når de monteres på
campingvognen.
7) Enhedspladsen skal altid fremstå pæn og ryddelig dvs. hæk er klippet, græs er slået og campingvognen og teltet er vasket.
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