
Generelle betingelser 
Sæsonpladsen gælder for husstanden med hjemmeboende børn under 18 år.                                   
For udeboende børn under 18 år og plejebørn, skal der forelægges bevis for disse forhold. 
På ankomstdagen er pladsen ledig fra kl. 10 og på afrejsedagen skal pladsen forlades kl. 12.00. 
Ønsker to familier at dele samme vogn, på samme plads, betales der fuld pris for den første familie 
og kr. 1.500,- for den anden familie. 
 

Bestilling 
Efter bestillingens modtagelse fremsender Thisted camping & hytteferie en bookingbekræftelse. 
Bestillingen er bindende, når Thisted camping & hytteferie har modtaget indbetaling af depositum. 
Ved indbetaling af depositum, har sæsonlejer godkendt & gennemlæst de generelle betingelser  
 

Ankomst 
Du skal have et godkendt campingpas. Er der ikke plader på vognen skal du have et årsmærke og en 
ID plade (den grønne). Pas, ID-mærke samt grøn plade kan købes i receptionen ved ankomst. 
Campingpas kan bestilles på vores hjemmeside www.thisted-camping.dk. Ved ID plade, skal ID nr. 
oplyses i receptionen. 
 

Elmåler og elafregning 
Måler aflæses ved ankomst. Måler tallet indskrives i receptionen. For helårs gæster, afregnes el 
inden d. 01.06., og resten afregnes ved afrejse. 
 

Kørsel på pladsen  
Maksimal hastighed på pladsen er 10 km/t. Kør’ så lidt som muligt.☺ 
 

Hensyn 
Der skal være ro på pladsen fra kl. 23.00 til kl. 07.00. Vis også nabo hensyn i dagtimerne. 
 

Affald 
Container må kun benyttes til almindelig affald. Andet affald (gl. tæpper, stole, telte, store 
papkasser m.v.) fjernes ved egen foranstaltning. 
 

Rygning 
Er ikke tilladt på toiletterne samt i andre bygninger.                                                                                     
Venligst benyt de opstillede askebægre rundt på pladsen. 
 

Brandsikkerhed  
Brandafstand fra vogn til skel skal være min. 1½ meter. Overholdes dette ikke, fraskriver Thisted 
camping & hytteferie sig ethvert ansvar i forbindelse med brand. Der er brandposter rundt om på 
pladsen. Thisted camping & hytteferie opfordrer sine gæster til at orienterer sig om, 
hvor brandslukningsmateriale findes.  
 
OBS: I følge Dansk Campingråd, må bunden i forteltet ikke længere gå udenfor selve 
forteltet. Heller ikke andet som f. eks. fibertex eller tæpper. 
 

 



Gæster 
Gæster, der overnatter, betaler overnatningspriser/døgnpriser. Gæstekort gælder kun for dagsgæster 
og gælder ikke til poolen, her betales dagspris. 
 

Hund 
Hunde er velkomne, de skal blot holdes i snor og luftes uden for pladsen. Efterladenskaber SKAL 
samles op – også uden for pladsen. Hundeposer kan hentes i informationen. 

Genbestilling 
Alle lejere af sæsonpladser skal selv genbestille til sæsonen det efterfølgende år.                     
Ønskes genbestilling skal dette ske senest samme dag som sæsonen afsluttes. Hvis ikke bortfalder 
genbestillings retten automatisk. Thisted camping & hytteferie har til enhver tid førsteret til pladsen 
og forbeholder sig ret til at ændre pladsens udformning og størrelse og evt. inddrage pladsen i 
forbindelse med renovering. 
 

Lejerens ansvar 
Lejeren er forpligtet til at respektere de ordensbestemmelser, som gælder for Thisted camping & 
hytteferie. Mangler og beskadigelser påført af lejeren eller dennes gæster afregnes senest ved 
afrejse. 
 

Pasning af den lejede enhed 
I holder selv græsset omkring vognen, samt hækken bag vognen. Græsset skal slås mindst en gang 
hver 14. dag, ellers slår vi græsset mod et gebyr på kr. 150,-. Afrevet græs eller grene afleveres i 
bagenden af traileren – spørg lejrchefen ☺. Plæneklipper, rive, mm. forefindes v/garagen.                                                 
Vi gør opmærksom på, at det er forbudt at beskære træer og buske, plante blomster, lægge fliser, 
gulv eller presenning udenfor forteltet eller forandre andet permanent - uden Thisted camping & 
hytteferies tilladelse.  
Har I problemer med beplantningen, så kontakt informationen.  
 

Afrejse 
Efter endt weekend eller ferie fastgøres løse dele/ læsejl, borde, stole  m.m., så disse ikke gør skade 
på jeres eller andres vogne. Ved afrejse efter endt sæson efterlades pladsen ryddet. Gulv må gerne 
blive liggende, for dem der kommer året efter. (Helårs gæster) 
 

Force Majeure 
Såfremt lejemålet forhindres af forhold udenfor Thisted camping & hyttefereies indflydelse 
(katastrofe, optøjer, strejke eller lign.), hæfter Thisted camping & hytteferie ikke herfor, og der 
tilkommer ikke lejeren nogen godtgørelse. 


