Nes Camping Jeløy AS
www.nescamping.no
Plassreglement for Nes Camping
* Campingvogn/fortelt
1.
Største tillatte bredde 2,55 m utvendig målt.
2.
Største tillatte lengde 8,00 m utvendig målt uten drag, så lenge plassen tillater
dette.
3.
Ved bytte til større campingvogn i tiden 1.3. - 31.10. må bestyrer kontaktes – se
kontaktinfo utenom sesong,
4.
Campingvogn/fortelt må ikke flyttes på egen leid/tildelt plass uten tillatelse fra
bestyrer i sesongen – se kontaktinfo utenom sesong,
5.
Alle campingvogner skal ha godkjent registreringsskilt montert.
6.
Ved salg i perioden 1.3 – 31.10 skal alltid bestyrer kontaktes – se kontaktinfo utenom
sesong,
7.
Fortelt skal kun bestå av teltduk. Glassfiber-/spikertelt fortelt av elementer eller
andre faste installasjoner er ikke tillatt.
8.
Fortelt lengre enn campingvognens lengde uten drag er ikke tillatt. Det vil si at teltet
ikke må stikke utenfor vognens karosseri på noen av endene, eller forskyves noen vei
i forhold til karosseriet.
9.
Takutspring fortelt skal ikke gå lenger ut enn 40 cm. ut over campingvognens
karosseri uten drag, dette gjelder alle sider av teltet.
10.
Utstyr som krever spesiell montering eller ekstra strøm, aggregater, avgir støy osv.
skal godkjennes av bestyrer og styret.
* Fortelt/platting/beplantning
1.
Det er ikke tillatt med treplatting utenfor campingvogn eller fortelt. Betongheller er
det ingen begrensning for. Brannsikkerhetshensyn skal uansett ivaretas.
2.
Minimumsavstand mellom enhetene (campingvogn/fortelt og/eller telt/treplatting)
skal være 3 m.
3.
Beplantning av hekker og liknende er ikke tillatt uten godkjenning fra bestyrer.
Maksimal høyde på hekk er 150 cm. på innsiden målt mot vogn. Hvis ikke dette er i
henhold til plassreglementet vil klipping foretas, kostnader belastes leietaker.
4.
Vinterstrøm: Det er ikke tillatt å ha på strøm når ikke vognen er i bruk. All bruk av
strøm vinterstid skal reguleres med egen strømmåler som belastes av leietaker.
5.
Utepeis, bålpanne, åpen ild er ikke tillatt grunnet brannfare/gnistfare.
* Kjøring/parkering
1.
Det er kun tillatt å kjøre inn og ut til/fra egen tildelte plass mellom kl. 07.00 og kl.
23.00. Kjøring mellom kl. 23.00 og kl. 07.00 er ikke tillatt.
2.
Parkering langs veiene på plassen er forbudt. Parkering kun én bil pr vogn som skal
stå på egen leid/tildelt plass.
3.
Båthenger og/eller båt skal ikke plasseres innenfor plassens gjerde eller på
gjesteparkeringen. Vinteropplag av båt på henger skjer etter avtale mot vederlag.
Husk å merke båten med ditt plassnummer.
4.
Besøkende skal parkere på gjesteparkeringen utenfor porten ved innkjøringen.
5.
Ladning av el bil må skje på anvist plass ved resepsjonen mot avgift. Betaling skjer i
resepsjonen. Lading må ikke skje på egen plass. Dette kan få konsekvenser for
leiekontrakten.
Ver. 1/2017

Nes Camping Jeløy AS
www.nescamping.no
* Plassleie
1.
Leien skal betales i henhold til gjeldende betalingsbetingelser. Morarenter vil bli
belastet ved for sen betaling. Betaling senere enn betalingsfristen vil medføre
konsekvenser for leiekontrakten og vil medføre bortvisning fra plassen. Ved for sen
betaling vil bomkoden bli sperret.
2.
Alle som har/får fast plass skal være medlem i Norges Automobil-Forbund.
3.
Fremleie er ikke tillatt.
* Betalingsbetingelser
1,
Døgn- og hytteleie betales forskuddsvis i resepsjonen ved innsjekking.
2.
Leie for fast plass faktureres terminvis á 2 måneder. Fakturering skjer i begynnelsen
av terminen med forfall siste dag i den første måneden, det vil si midt i terminen.
3.
Ved betaling senere enn 30 dager etter forfall vedtar leietaker utkastelse fra
campingplassen uten søksmål.
* Opphør/salg av vogn/overdragelse av plass
1.
Avtalen er gjeldende for ett år. Ved oppsigelse i avtaleperioden er én måneds
oppsigelse. Oppsigelsen skal skje skriftlig til bestyrer.
2.
Hvis du har en kjøper, meld fra først til bestyrer og avtal et møte for overdragelse for
å få kjøper/ny leietaker godkjent, Dersom ny leietaker ikke godkjennes må plassen
ryddes.
3.
Begge parter møtes i resepsjonen: selger betaler adm. gebyret før vedkommende
forlater plassen og siste/inneværende termin skal være betalt av selger, og ny eier
skriver leiekontrakt.
* Leietakers plikter:
1.
Leietager skal holde den leide plassen godt ved like.
2.
Vedlikehold omfatter blant annet ettersyn og ordinært vedlikehold av:
* Campingvognen
* Eventuelle anlegg eller innretninger på den leide plass
* Strømkabel og andre eventuelle kabler som leietager selv har montert
* Gress på leid plass klippes av leietager
* Diverse
1.
Hærverk på NAFs eller annen manns eiendom medfører bortvisning fra plassen.
2.
Droner er ikke tillatt brukt inne på campingplassens område.
3.
Hjertestarter finnes ved resepsjonen.
4.
Egenkontrollskjema leveres innen angitte frister.
5.
Alt ballspill henvises til egnet sted, for eksempel friområdet.

Utenom sesongen kontaktes kontoret til NAF Moss og Omegn Holding AS
Ryggeveien 78, 1523 Moss post@nafmoss.no – telefon 69 24 94 54.
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