FASTLIGGER
PÅ HANSTHOLM CAMPING
★★★★

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
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.
• Du kan bo, som du vil, for et par timer, i weekends eller
flere uger i træk.
• Du kan få gode naboer.
• Dine børn kan få mange venner.
• Du skal ikke reservere plads eller tjekke ind og ud hver gang.
• Det er billigere!

• Få installeret byvand og slip for at ”tanke” vand,
du skal bare åbne for hanen.
• Sanitetsbygninger med bad og toilet (gratis).
• Udekøkkener, indekøkken, store grillhytter (gratis).
• Vandland med babypool, børnebassin, svømmebassin
og surfing-hill (gratis).
• Mini-zoo & legepladser (gratis).
• Hundelegeplads med agilitybane, hundevaskeplads (gratis).
• Tørrehus til våddragter, telte og fortelte. Sauna.
• Restaurant, butik og bageri i højsæsonen.
• Søde og hjælpsomme fastliggere, sociale arrangementer.
• Internet (gratis). Muligt at købe hurtigere forbindelse.
• Mulighed for fast postadresse.
• Vinter-åbent.

Sæsoner

Fordele på Hanstholm Camping?
• Direkte ved Vesterhavet / Nordsøen i vild, unik og fredet natur.
• Plads til dem, der vil have fred og ro.
• Plads til dem, der vil have ”liv i gaden”.
• Store pladser, alle med eget strøm, vand og fastafløbstilslutning
til kloak.

• Forsæson fra 1/3 - 1/7
• Efterårssæson fra 1/7 – 30/9
• Helårsplads fra 1/1 – 30/9
• Vintersæson fra 1/10 – 1/3
Hvis du har en helårsplads og fortsætter året efter, står din vogn
her gratis vinteren over, du betaler naturligvis for strøm m.m.

www.hanstholm-camping.dk

Priser
- Hvis du sammenligner priser på forskellige campingpladser, kan det
være svært at få sammenlignelige priser. En tilsyneladende billig
plads kan blive dyr, hvis du f.eks. skal betale for antal personer i
vognen, for at have hund, for at bruge swimmingpoolen, for at vaske
bilen, for at gå i varmt brusebad, for at bruge legepladserne osv.
- Spørg efter vores gældende prisliste. For alle pladstyper gælder, at
årsmærke, campingpas, id-plade, gæstekort, el-tilslutning +
strømforbrug kommer oveni.

Regler for sæsonpladser
Lejemål
- Lejemålet gælder for de på kontrakten omfattede personer fra lejers
husstand og hjemmeboende børn samt husdyr (godkendte
hunderacer).
- Alle personer skal navngives. Stedfortræder kan ikke benyttes, heller
ikke ved salg af vognen.
- En sæsonplads er tidligst gyldig fra betalingsdato, indtil da betales
almindeligt overnatningsgebyr.
- Du kan vælge mellem alle ledige pladser bortset fra visse
udsigtspladser og pladserne på hovedgaden. Få en liste i receptionen
over ledige fastliggerpladser. Find den plads, du gerne vil have.
- Ønsker du senere en anden plads, kan du flytte til den nye plads,
når den er ledig.
- Det er også muligt at få en meget stor plads svarende til 2 pladser til
1½ plads´ pris. Dette gælder kun særlige pladser.

Opstilling
-Det er tilladt at opstille én campingvogn, ét fortelt og ét
redskabstelt pr. plads.
- Redskabsteltet skal stå bagved vognen mod skel. Det må ikke stå
ved for- eller bagenden af vognen, og der skal være min. 3 meter fra
redskabsteltet til naboens vogn/telt.
- Ønsker du at lave udekøkken eller bagterrasse, skal du tale med
lejrchefen først.
- Du må vende campingvognen den vej, du ønsker.
- Det gældende campingreglement skal til enhver tid overholdes,
ligesom regler fra kommunen samt eventuelle påbud fra den
kommunale tilsynsførende og lejrchefen skal følges.
- Ifølge brandvedtægtens 3-meters regel skal der være mindst 3 meter
mellem din og din nabos vogn/telt, så både du og naboen skal holde
mindst 1½ meters afstand til skellet.
- På pladsen må der ikke laves flisegange eller læhegn af permanent
karakter jvf. Campingreglementet. Skure og lignende faste
installationer må ikke opføres.
- Alt, der står udenfor vogn/telt/redskabstelt, skal fjernes hver gang
pladsen forlades. Det gælder f.eks. hundesnore, grill, bord, bænke og
andre løse genstande.
- Det er lejers ansvar at holde sin plads pæn, ren, fri for affald, klippe
græs, kanter og hæk omkring campingvogn/fortelt. Hække klippes
inden 12. juni og igen inden 25. september.
- Holder du ikke din plads pæn og ren, får du en advarsel om at få det
ordnet. Sker det ikke, ordner vi det på din regning, det koster
minimum 500 kroner.
- Er du i tvivl om noget vedrørende lejemålet så spørg lejrchefen.

Afregning af strøm
- Hele dit forbrug af el skal gå igennem din egen elmåler. Du skal derfor
have din egen elmåler i din vogn. Har du ikke en i forvejen, kan du
købe en godkendt elmåler af os, måleren passer til sikringskassen i
din vogn. Måleren er din ejendom.

- Det er forbudt at anvende dobbeltstik og dermed føre en del af
strømforbruget udenom egen vogn. Ved anvendelse af dobbeltstik
pålægges automatisk et gebyr på 1.500 kr. Der skal betales for et
elforbrug på minimum 100 KW.
- En sæsonplads lejes for én sæson, og elforbruget betales pr. måler
senest ved sæsonens afslutning eller senest den 30. september.
- Bruges campingvognen efter 1. oktober skal elforbruget betales
månedsvist ved udgangen af måneden.
- Betales elforbruget ikke rettidigt, opkræves et aconto-beløb for
elforbruget på 1.200 kr.
- Elkablet fra vognen til 220 volt elstikket skal være et godkendt
gummikabel med jord.
- Ledningerne skal være mindst 3 x 2,5 kvadrat jvf.
stærkstrømsreglementet.
- Tynde 2-ledede el-ledninger er forbudt og må ikke benyttes.
- Elstik på kablet skal være de blå, trebenede CEE stik.
- Elkabler m.v. skal graves ned i græsset. Det er ikke tilladt at lægge
elkabler eller ledninger ovenpå græsset. Hvis vi beskadiger din
ledning/dit kabel, fordi det ligger ovenpå græsset, erstatter vi det
ikke, og du er ansvarlig for eventuelle 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.

Affald
- Der er opstillet skraldespande til dagrenovation samt containere til
glas og flasker.
- Det er forbudt at stille affald ved siden af skraldespandene.
- Skraldespandene er ikke til gamle gulvtæpper, træ, læsejl, papkasser,
køleskabe og ovne m.m. Vi fjerner det ikke. Stiller du noget sådant,
stiller vi det tilbage på din plads. Du skal selv køre dine ting på
genbrugspladsen, som ligger ca. 800 meter herfra. Det er gratis for dig.
- Det er ikke tilladt at smide affald på pladsen, og det er ikke tilladt at
have affald på egen matrikel. Det tiltrækker mus, rotter, ræve m.m.

Arrangementer & nyhedsbreve
- Vi holder i årets løb nogle fællesarrangementer, som annonceres i
nyhedsbreve og på fastligger facebook siden.
- Nyhedsbrevene fortæller både om de ting, der skal ske eller er sket i
løbet af året.
- Tilmelding til arrangementerne sker som oplyst i nyhedsbrevet.
Tilmelding skal ske skriftligt, og det skal være rettidigt indenfor den
oplyste tilmeldingsfrist.

Bil, knallert, cykel m.m.
- Du kan kun have 1 bil inde på din plads.
- Der kan kun holde én bil parkeret på din plads, parkering på en tom
naboplads er forbudt. Det skal forhindre, at en reserveret naboplads
bruges som p-plads, så gæsten, der har reserveret og betalt for
pladsen, ikke selv kan komme ind på sin plads.
- Kommer du, dine børn eller dine gæster på knallert, skal I trække ind.
Det er forbudt at komme fræsende forbi bommen og receptionsdøren.
Risikoen for at køre en intetanende gæst eller et barn ned, som
træder ud af receptionen, er stor. Ved kørsel forbi bommen på
knallert, bliver det forbudt at tage knallerten med ind på pladsen.

Bommen & bomkortet
- Du skal køre ind på dit kort for at kunne bruge kortet og køre ud igen.
- 1 x ”ind” = 1 x”ud”. Hvis du kører ind-ud-ind indenfor 10 minutter,
spærres dit kort automatisk.
- Smutter du med en anden bil ind, kan du ikke komme ud igen.

- Bomkortet tæller din overnatnings-statistik, er personligt og må
derfor ikke udlånes til andre. Gør du det, bliver dit bomkort automatisk
spærret. Det betyder også, at du ikke må være ”flink” og hjælpe en
anden foran dig, som ikke kan åbne bommen med sit kort. Åbner du
bommen for ham med dit kort, bliver dit kort automatisk spærret.
- Du må ikke åbne for andre, som ikke kan komme ud/ind, da det kan
være fordi, de ikke har betalt, at de ikke kan åbne bommen, så lad
være med at åbne for andre.
- Bommen er låst mellem kl. 23.00 og 06.00.

Buske, træer & ”gevækster”
- Du må ikke fælde buske og træer uden forudgående aftale med
lejrchefen. Hvis du føler dig generet af buske/træer så sig det til
lejrchefen, der tager stilling til, om og i givet fald hvad, der kan fældes.

Facebook
- Facebookgruppen ”Fastligger på Hanstholm Camping” er et
konstruktivt forum, hvor du kan sælge camping-relaterede ting,
invitere til sammenkomster eller bede andre om hjælp til at få lavet
fast bund, stille forteltet op m.m.
- Det er kun dig og de personer, der er omfattet af lejemålet, der kan
være medlem af gruppen.

Folkeregisteradresse
- Det er muligt at have fast folkeregisteradresse hele året mod et
ekstra tillæg. Se fastligger prislisten.
- Bor du her efter den 1/10, skal du betale ekstragebyr for
folkeregisteradressen for et helt år, også selvom du bor her i kortere
tid end et helt år. Så selvom du kun har adresse her et par enkelte
måneder, skal du betale for et helt år.

Fraflytning/ændring
-Lejemålet er uopsigeligt i den løbende/aftalte periode. Der gives
ingen form for økonomisk kompensation ved fraflytning i utide eller i
tilfælde af bortvisning.
- Fortsætter du ikke som fastligger næste år, skal du senest 30/9 have
givet skriftlig besked derom. Pladsen skal være ryddet og forladt
senest 30/9.
-En ryddet plads er en tom plads. Alt er væk, intet efterladt. Lader du
bund, sten, affald, ledninger eller andet ligge, får du et varsel om at
fjerne det. Sker det ikke, fjerner vi det for din regning for minimum
500 kr.
- Modtager vi din skriftlige opsigelse efter 30/9, skal du betale for en
vinterplads. Er pladsen ikke skriftligt opsagt, ryddet og forladt inden
1/3, skal du betale for en helårsplads.
- Fremleje eller videresalg af pladsen er ikke tilladt. Vedrørende
udlejning af din vogn, se afsnittet herom.
- 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. Værneting er Retten i Thisted.

Græsplæneklipning
- Når vi slår græs, kører vi ikke tættere på din campingvogn end ca. 1,5
meter, og vi kører ikke ind imellem campingvognene, herved undgår
vi at kunne beskadige din vogn.
- Du kan låne en elektrisk plæneklipper af os, de står foran værkstedet,
så kan du slå græsset helt ind til dit fortelt, rundt om og bagved
vognen. Stil plæneklipperen tilbage straks efter brug, så andre også
kan få glæde af den. Du har ansvaret for, at græsset er slået på din
plads.
-Hvis du ikke sørger for at klippe græs, får du et varsel om at få det
ordnet. Sker det ikke, ordner vi det på din regning.

Gæster & gæstekort
- Såvel lejer som overnattende gæster skal have gyldigt campingpas.
- Du kan købe et gæstekort, som giver dine inviterede dagsgæster
gratis adgang. Har du ikke købt et gæstekort, skal dine dagsgæster
betale 15 kr. pr. gæst. Gæster skal betale, selv om de ”bare lige” skal
give en kort besked, hente eller bringe noget hos 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. Du kan max. have 6 inviterede dagsgæster af gangen.
Har du mere end 6 dagsgæster på en gang, skal de, der er ud over 6
personer, betale almindelig dagspris for gæster.
- Gæstekortet kan ikke bruges til at afholde f.eks. børnefødselsdage,
fætter-kusine fest, eller andre større, inviterede familie
arrangementer. Spørg lejrchefen.
- Gæstekortet gælder ikke overnatning, det giver ikke giver adgang til
aktiviteter, og det giver ikke adgang til badelandet. Ønsker jeres
dagsgæster at overnatte eller benytte aktiviteterne eller badelandet,
skal de købe adgang hertil i receptionen, der bl.a. sælger 10-turs-kort
til badeland.
- Dine gæster skal gå ind på pladsen, ønsker de at køre ind, kan de
købe et bil-med-ind-bomkort Kortet gælder én ind- og én udkørsel.
- Det er forbudt at lukke gæster ind på dit eget bomkort. Der kan kun
holde én bil parkeret på din plads, parkering på nabopladsen er
forbudt. Dette for at forhindre, at en reserveret naboplads bruges
som p-plads, så gæsten, der har reserveret og betalt for pladsen, ikke
selv kan komme ind på sin plads ved ankomsten.

Hunde og andre dyr
- Hunde skal være i snor. Brug hundelegepladsen eller stranden (jvf.
regler herom), hvis hunden skal være løs.
- Medbring altid en ”hundepose”. Høm-høm skal samles op med det
samme, og posen skal smides i nærmeste skraldespand - også på
hundelegepladsen. Samme regler gælder for børn, der går med hund.
- Hunde må ikke efterlades i campingvogn/telt i længere tid af hensyn
til både dyrevelfærd og naboer.
- Hunde må ikke være til gene for andre, og de må ikke gø, så det
generer andre gæster.
- Hunde er forbudt i campingpladsens bygninger/rum samt på poolområdet. Hunde skal vaskes på hundevaskepladsen.
- Det er forbudt at fodre og smide madaffald ind til campingpladsens
dyr. Det er forbudt at fodre katte, ræve og andre vilde dyr. Spørg Iben,
hvis du vil donere mad/nedfaldsfrugt til dyrene.

Kommunikation
- Hvis der er noget, du vil fortælle os eller tale om, så send en mail til
info@hanstholm-camping.dk eller kom ind i receptionen. Vi kan ikke
huske det, hvis du fortæller det til os ude på pladsen. Så skriv til os
eller gå op i receptionen og fortæl det, vi tager alle henvendelser
alvorligt.
- Til standerhejsning/nedtagning er der mulighed for at diskutere
forskellige emner. Vi udsender referat på mail og skal derfor have din
e-mail-adresse.
- Der opstår rygter på campingpladser. Tænk over hvad du siger, og
hører du noget så vær kritisk og tænk over, om det nu kan passe. Er
du i tvivl, så spørg i receptionen. Lad være med at sprede løse rygter
på pladsen eller på Facebook, hold en god og ansvarlig tone.

Miljø-bevidsthed
Vi er miljøcertificeret med EUs blomsten-miljøcertifikat. Vær med til
at holde tingene i orden og i pæn stand. 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, i stykker, ødelagt eller skal
kigges efter, så sig det i receptionen. Vi laver det hurtigst muligt.

Parkering

Udlån & udleje af campingvogn

Der tilhører max. 1 køretøj pr. plads, som skal holde indenfor
campingenheden. Øvrig parkering skal foregå på p-pladsen på
modsatte side af hovedvejen. Al parkering er forbudt foran minizoo
og børnehuset. Parkering er forbudt på ind/udtjekningspladsen ved
receptionen. Biler parkeret på ind- og udtjekningspladsen fjernes
uden ansvar og varsel for ejers regning og risiko.

Ro & orden
Der skal være ro på pladsen fra kl. 23.00 - kl. 6.00. Bommen er
lukket i dette tidsrum, så parkér på p-pladsen på den anden side af
vejen, hvis du skal ud/ind i det tidsrum.

Rygning
Campingpladsens bygninger/rum er røgfrie. Det er forbudt at smide
cigaretskodder på jorden.

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

Salg af varer
Salg og salgsdemonstrationer af alle slags fra egen campingvogn,
fortelt og plads er ikke tilladt.
Campingrelaterede ting kan sælges på fastligger Facebook.

Sikkerhed/tryghed
Vi prioriterer din tryghed højt. Derfor skal du fortælle os, hvis der er
noget, du er utryg ved. Det kan være andre campister, episoder eller
lignende. Din fordel er, at vi bor på pladsen og kan holde øje.

Svæveflyverområde
Svæveflyvere skal overholde reglerne for svæveflyvning på Hanstholm
Camping. Reglerne udleveres i informationen og kan også findes på
www.hanstholm-camping.dk. Vær med til at overholde reglerne,
således dette er til glæde og uden fare for alle. Det er forbudt at flyve
indover campingpladsen med modelflyvere og droner.

Tvistigheder
Ved tvister eller uoverensstemmelser naboer imellem, hvor man
ikke selv kan blive enige, træffer lejrchefen den endelige afgørelse.
Ved tvister mellem campisten og Hanstholm Camping er værneting
Retten i Midt-og Vestjylland.

Tørrehus
Tørrehuset er kun til tørring af telte og våddragter. Det er ikke til
tørring af almindeligt tøj eller opmagasinering af cykler, ting og
sager. Fjern dine ting med det samme, så andre kan komme til.

Hvis du udlåner eller udlejer din vogn, skal det meddeles i
receptionen. Gæsterne skal have gyldigt campingpas og indskrives
som almindelige campister og betale almindeligt overnatningsgebyr.
Strømforbruget går på din måler.

Vandalisme & hærværk
Ser du nogen begå hærværk, bruge vores faciliteter forkert, mobbe
andre eller på anden vis opfører sig uacceptabelt – sig det
øjeblikkeligt i receptionen. Vi ordner det, og du slipper for at blive
involveret.

Vinterhalvåret
Står vognen på pladsen efter 1/10, skal forteltet tages ned inden
1/10. Efter 1/10 må et eventuelt fortelt kun være af typen ”Vinter
fortelt”, dvs. et fortelt, der kan klare snetryk og vind. Det er af
hensyn til både dig selv og dine naboer, så forteltet ikke braser
sammen under vægten af sne eller flyver væk og beskadiger andre
vogne. ”Hellere tage forteltet ned i god tid end samle det op senere”.
Du kan sætte dit ”sommer fortelt” op igen fra påske. ”Stand-By”
fortelte og lignende, der er opført til at kunne klare snetryk og vind
m.m. kan blive stående.

Efter 1/10
- Efter 1/10 skal redskabsteltet sikres med ekstra barduner af god,
kraftig kvalitet.
- Efter 1/10 spærres for adgang med biler til den store plads ved
stalden samt den nederste del af Strandgyden. Det forhindrer
autocampere og biler i at køre fast.
- Efter 1/10 skal du parkere din bil på vejene – ikke på græsset.
- Efter 1/10, når der kommer frost, bliver der lukket for vandet på
alle pladser. Det sker for at forhindre frostsprængninger.
- Efter 1/10 lukkes for det varme vand i den nederste toiletbygning,
og bygningen lukkes af.
- Efter 1/10 vil dele af den øverste toiletbygning være lukket af, der
vil kun være åbent og varmt vand i to familierum. Der vil kun være
meget begrænset rengøring, dvs. én gang i ugen. Vi stiller
rengøringsmidler frem, og du bedes gøre rent efter dig selv.
Vi har ingen snerydningstjeneste, og lyset på pladsen er slukket de
fleste steder.
- Reception, butik m.m. er lukket.
- Vil du have fat i os, skal det ske på info@hanstholm-camping.dk.
Det er forbudt at affyre nytårsskyts. Både på pladsen og på
asfaltvejen ved pladsen. Det skyldes levende dyr og bygninger med
stråtag.
Alle fastliggere har fået udleveret fastligger brochuren sammen
med sæsonplads aftalen. Dette er kontraktgrundlaget for aftalen
som fastligger.
Forbehold for trykfejl, nye regulativer og regelændringer m.m.

Med venlig hilsen
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