Prisliste på sæsonpladser 2019
Grundtakst omfatter 2 personer + vogn/telt
Forsæson 29.03. til 30.06. 2019
Grundtakst:
Tillæg for:
1 voksen
1 barn (0-11 år)
Gæstekort
Sommersæson 29.03. til 29.09. 2019
Grundtakst:
Tillæg for:
1 voksen
1 barn (0-11 år)
Gæstekort
Gæstekort med adgang til pool
Eftersæson 11.08. til 29.09. 2019
Grundtakst
Tilkøb fra den 04.08. til 11.08.
Tillæg for:
1 voksen
1 barn (0-11 år)
Gæstekort
Vintersæson 29.09.2019 til 03.04. 2020
Grundtakst
Tillæg for:
1 voksen
1 barn (0-11 år)
Gæstekort

3800,00
280,00
230,00
370,00
8750,00
575,00
475,00
570,00
750,00
1.700,00
700,00
150,00
120,00
220,00
3000,00
260,00
230,00
320,00

Vinteropbevaring 29.09.2019 til 03.04. 2020
1000,00
(Vi finder en plads til opbevaring af din campingvogn)

Gratis internet fra januar 2019
El

Tilslutning (betales ved sæsonstart)
Sommersæson
For, efter og vintersæson
Forbrug efter måler (pr. kWh)
Der betales el tilslutning en gang om året

320,00
160,00
3,75

For sommersæson betales der el over to gange. Den 30-06 & 29-09
For vintersæson betales der el over to gange. Den 1-1 & 1-4

Betalingsbetingelser:
Der skal betales et reservationsgebyr på 1000 kr. når sæsonpladsen bestilles.
Resten skal være betalt SENEST ved sæsonstart. Ved afbestilling har
campingpladsen ret til at beregne sig 100 % af reservationsgebyret.
For sommersæsonen kan der for en merpris på kr. 400,00 aftales delt betaling
med halvdelen SENEST ved sæsonstart og resten SENEST den 30-06-2019. For
vintersæsonen & opbevaring skal beløbet betales ved vintersæsonens start.
Såfremt betalingsbetingelserne og reglementet ikke overholdes,
er pladsen automatisk opsagt, og kan frit udlejes til anden side.

Reglement for fastliggende campister
Sæsonpladsen kan benyttes i ferier og på fridage. Sæsonpladsen må ikke
anvendes som permanent bopæl. Ved ønske om permanent bopæl i en
periode, kan der hentes en folder med regler og priser for permanent bopæl i
informationen.
Der indgås lejeaftale og lejeaftalen gælder kun for de aftalte personer som er
skrevet ind. Lånes vognen ud til anden side, betales gældende
overnatningsgebyrer.
Sæsonpladsen skal være taget i brug senest 1 måned efter lejemålets start.
Lejeren kan ikke overdrage sine rettigheder ifølge lejeaftalen til andre, ligesom
lejeren ej heller kan fremleje sæsonpladsen uden tilladelse fra lejrchefen. Leje
af sæsonplads omfatter absolut kun arealet på egen plads. Nabopladsen må
aldrig benyttes hverken permanent eller midlertidigt.
Hvis vognen fjernes fra sæsonpladsen skal dette meddelelse lejrchefen, som
forbeholder sig retten til at benytte pladsen i tidsrummet hvor vognen ikke er
på sæsonpladsen.
Det påhviler lejeren af sæsonpladsen altid at holde pladsen pæn og ryddelig
og at slå græsset mindst en gang hver 14. dag (græsslåmaskinen udlånes her)
ellers klipper vi græsset mod et gebyr på 60 kr.
Der må på sæsonpladsen ikke graves, plantes, lægges fliser eller opstilles
læhegn af permanent karakter. Skure og andre lignende faste installationer må
ikke opføres.
Pavilloner skal nedtages, når sæsonpladsen ikke benyttes, altså ingen
opstillede pavilloner af permanent karakter.
Egne hunde og andre kæledyr tillades på pladsen, såfremt disse er under
opsyn. Hunde skal være i snor og luftes uden for pladsen. Hunden kan slippes fri
i ”Hundenes frigård” nord for pladsen. Hvor der kan tumles og leges
Eventuelle efterladenskaber skal fjernes omgående. (også på cykelstien langs
med campingpladsen). Medbring altid en ”hundepose”. Vis hensyn til andre
gæster og efterlad ikke hunde alene tæt ved indgangsdøre til toiletter o.l.
Det er ikke tilladt at medbringe hunde i køkkenet og på toiletterne.

De opstillede affaldssække/containere må kun benyttes til alm. køkkenaffald
og lignende. Flasker og glas skal deponeres i flaskecontaineren og øl og
sodavandsdåser i de klare sække.
Papkasser og lignende skal inden deponering presses sammen.
Andet affald som stole, køleskabe, tæpper, fortelte m. v.
skal fjernes, ved egen foranstaltning.
Vær med til at holde pladsen ren. Brug de opstillede affaldsspande og
sandkrukker.
Alle gæster – også daggæster – skal melde deres ankomst i informationen og
betale gældende gebyr. Gæste biler skal være på sæsonpladsen, hvis dette
er muligt, ellers anvises plads i informationen. Gæster der opholder sig på
pladsen efter kl. 23.00 betragtes som overnattende gæster og afkræves
almindeligt overnatningsgebyr. Det er lejerens ansvar at deres gæster
overholder campingpladsens regler.
Daggæstebesøg fra 0 til 5 timer
Voksne 15,Børn 10,Daggæstebesøg over 5 timer
Voksne 30,Børn 20,Der tillægges 25 kr. ekstra hvis jeres gæster ønsker at benytte poolen.
Efter kl. 23.00 er al kørsel på pladsen, høj musik, og højrøstet tale ikke tilladt.
Poolen er gratis for fastliggere og turister, Jeres gæster kan købe bade billet i
informationen for 25 kr. Poolen er åben fra kl. 10.00 - 21.00.
Husk at tage brusebad før bassinet benyttes
En lille bøn : snak med jeres børn/ gæster om ikke at gå ind på toiletterne og
ind i butikken med drivende vådt badetøj.
Bad :

Der bruges 2 kr. i enkelt rum og 5 kr. i familie rum til varmt vand.
Servicebygningerne er lukket under rengøring

Vi vil gerne at Nibe Camping er et sted, hvor fastliggende campister og turister
fra ind- og udland kan føle sig godt tilpas og nyde deres ferie og fridage. Derfor
vil vi gerne opfordre jer til at tage godt imod vore feriegæster og om muligt
hjælpe disse til rette, så alle får glæde af hinanden i ferien.

Informationen har middagslukket mellem
kl. 12.00 & kl. 14.00
Med venlig Hilsen
Berit & Hans Jørgen

Velkommen til

V/Berit & Hans Jørgen Søndergaard
Løgstørvej 2 9240 Nibe
Tlf. +45 98 35 10 62
Home page: www.nibecamping.dk
E-mail: info@nibecamping.dk
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