Hyresavtal Camping, Hargshamns Folkets Hus
Bokningsdatum …………………………..
Avser Tält/Husvagn/Husbil

Reg………………………………

Antal personer……………………………

Hyran avser perioden.

Från och med …………………… Till och med………………..

Hyran avser

Sommarsäsong

Hyresgäst

Namn…………………………………………………………………………………………

Vintersäsong

Adress………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………..
Tel.

….........................................................................................

Mejl ………………………………………………………………………………………….

Plats: Elstolpe nr __________________
El ingår ej. Betalas efter förbrukning till gällande kw-pris.
Vid kortare tids hyra debiteras elen med 50 kr/dygn.

Hyra ……………………………………………………………..
Om ej annat överenskommits betalas hyran i förskott på sätt som överenskommes.
Elförbrukningen skall avläsas av oss innan platsen lämnas, och betalning ske, om inte annat
överenskommes.
Bifogade ordningsregler gäller, och brott mot dessa innebär att Hargshamns
Folketshusförening har rätt att säga upp avtalet.
Felanmälan/kontakt kan ske till telefonnr 070 380 28 80

Hargshamn den______________________________
Underskrift

__________________________________

Välkommen till Hargshamns Folkets hus Camping
Campingregler

1.

Anmäl din ankomst på telefon 070-380 28 80 för att få plats anvisad samt
nyckel.

2.

Det finns dusch, toalett, tvätt samt diskmöjligheter.

3.

Campingplatsen är belägen intill ett allmänt Folkets Hus, varför störande
verksamhet kan förekomma.

4.

Infravärme eller liknande elektriska uppvärmningsanordningar, är inte tillåtna
under sommarsäsongen.

5.

Det är tillåtet med husdjur, men vi ber dig att visa största möjliga hänsyn mot
övriga gäster. Håll djuret i koppel eller i bur och rasta det utanför området.
Pälsdjur är inte tillåtna inne i Folkets Hus lokaler.

6.

Uthyraren ansvarar inte för skador på eller förlust av campinggästernas
ägodelar.

7.

Du kan använda all tältutrustning av normal typ och storlek, men du får inte
sätta upp extra tält eller tälthus.

8.

Din husvagn och/eller husbil ska vara inregistrerad, besiktigad och körbar.

9.

Egna fasta anordningar vid tält eller husvagn, såsom staket, skärmar,
bänkar, skyddsvallar är inte tillåtna. Fråga om du är tveksam till vad du har
rätt att göra.

10. Gasol och/eller elutrustning ska vara provad och godkänd enligt gällande
bestämmelser. Din vagn ska placeras så att draganordningen placeras på ett
sådant sätt, att vagnen snabbt kan flyttas vid behov.
11. Behöver du kontakta oss eller göra felanmälan, ringer du på 070-380 28 80.
12. Försäljning vid och inom campingplatsen är förbjudet utan vår tillåtelse.
13. Du får varken tvätta bil, husvagn eller husbil inom området.
14. Hjälp oss att hålla campingplatsen och de gemensamma utrymmena rena
och skräpfria. Använd därför våra sopkärl och askkoppar.

