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Lejeaftale 2020/2021 sæsonplads på Stevns Camping   plads nr.                                

 

Almindelig grund  Antal voksne    

Stor grund  Antal børn    

Komfortgrund      

 

Hund *)  Hænger/teltvogn 500   

Kat *)  Ekstra Voksen  1500   

Andre dyr *)  Ekstra Barn 750   

*) lovpligtig ansvarsforsikring skal vises i receptionen 

 

   Depositum  Strøm acconto 

Forår 1/3-30/6  400  600 

      

Sommer 1/4-30/9  800  600 

 1/3-31/10  800  600 

Helårsplads*) 1/3-28/2  800  600 

 1/5-31/8  800  600 

      

Efterår 10/8-31/10  400  600 

      

Vinter 1/11-28/2  800  600 

*)Lejeaftalen er gældende indtil videre som en helårsplads, hvis ikke andet er aftalt/opsagt.  

Der er en måneds opsigelse før udløb af kontrakten. 

  

Priserne er for en campingvogn, et fortelt, et lille redskabstelt, en bil på pladsen, en bil pr. 

Ekstra voksen parkeret på parkeringspladsen – 2 voksne og deres børn under 18 år eller 2 

voksne og 2 børnebørn under 18 år. 

 

Håndværker/ophold/bopæl (kun med skriftlig godkendelse) Minimum 2 måneder 

 

**) Opsigelse er en måned til den 1.   ***) hvis andet beløb er betalt opkræves restbeløbet med minimum 50 kr. om 
måneden. 

 

Betaling af sæsonplads -  der betales 1500 kr. ved reservationen. 

Betal reservationen de 1500 og betal minimum 1000 kr. hver måned og restbeløbet senest 1. maj  

Betal reservationen de 1500 kr. og restbeløbet betales senest 1. februar  

 

Regno 7738 Kontonummer 1096328 - husk pladsno, navn 

 

Er I her på hverdage send en sms til 60144154 eller send en email til info@stevnscamping.dk – 

oplys antal personer og pladsnummer og navn - så vi ved hvor mange vi er på pladsen. Dette 

gælder ikke juni/juli/august og børnenes skoleferier. Ophold af permanent karakter = 

månedsophold og skal være godkendt af lejrchefen og der opkræves gebyr. 

 

Gæster skal inden indgang på campingpladsen meldes i receptionen/ send en sms 60144154/ 

send en email – oplys pladsnummer og antal gæster og navn. Det er gratis at få besøg af 4 

daglige gæster under 6 timer.  

 

Husk at vi alle skal være her så lydniveauet på enhedspladsen ikke er højere end at naboen 

kan høre sit eget fjernsyn/radio. Spil kast ikke terningerne direkte på bordet. 

Månedsleje **)     Depositum ***) 3000  

Antal voksne   max 2     Strøm acconto ***)  600  

Antal børn      

Opstart i 2. kvartal/højsæson Juli  1400 Hænger 50  

 August 1000    

mailto:info@stevnscamping.dk
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1.Navn:   CPR:     

 

Adresse:   EL-måler nr.:    
 

Postnr og by:    
 

Telefonnr:  Email:     
 

 

2.Navn:   CPR:     
 

Adresse:   
 

Postnr og by:    
 

Telefonnr:  Email:     

 

 

Med følgende hjemmeboende børn under 18 år: 

Navn:  Fødselsdato:  Mobilnr.:    

 

Navn:  Fødselsdato:  Mobilnr.:    

Navn:  Fødselsdato:  Mobilnr.:    

 

Navn:  Fødselsdato:  Mobilnr.:    

 

 

Ved min/vores underskrift af lejeaftalen erklærer jeg/vi at overholde pladsens regler og campingreglementet. 

Lejebetingelser, ordensregler og prisliste er jeg/vi indforstået er en del af lejeaftalen.  

Se www.stevnscamping.dk/dokumenter.  

 

Enhver uoverensstemmelse, der måtte opstå mellem parterne i anledning af nærværende aftale, afgøres ved retten i 

Roskilde, der er parternes værneting. 

 

Lovpligtig ansvarsforsikring på dyrene vist i receptionen  

Registreringsattest/købsaftale på campingvogn vist i receptionen 

 

 

 

 

Sygesikringsbeviser (kun voksne) vist i receptionen 

 

 

 
Strøby den / 202 

 
1.   2.    

Lejeres underskrift Lejeres underskrift 

  Udlejers underskrift 

 

NB! Der tages forbehold for prisforhøjelser på el, olie, vand, renovation, afgifter o.l. 

Kopi af kontrakten sendes til jeres email. 

Bil 1 regnr  Campingvognens regnr  

Bil 2 regnr  Hænger regnr  

MC regnr  Sidst gaskontorlleret                     /                 / 

Knallert     

http://www.stevnscamping.dk/

