
Lejebetaling og vilkår 

Totallængden anført på tilmeldingen medfører en lejebetaling afhængig af pladstype, og afstedkommer en samlet 

forudbetaling incl. moms ved indlevering. Herefter opkræves lejen forud ved fremsendelse af faktura pr. 1. oktober 

lydende på den kommende 1/2- eller 1/1-årlige periode, indtil den opmagasinerede genstand afhentes/ afmeldes. 

 

Campingly.dk forpligter sig til: 

- At stille plads til rådighed på udendørspladsen eller i aflåst hal beliggende på én af Campingly.dk’s adresser 

- At sørge for adgang til lejers genstand i sommerhalvåret ved udlevering af nøgle/brik mod depositum 

(udendørspladser og drive-in-pladser hele året) 

- At holde pladserne fri til de kunder der er tilmeldt og opført i kartoteket, indtil de framelder. 

- senest inden næste sæsonstart, (kunderne skal ikke tilmelde hvert år, når de først er inde i systemet) 

Lejer accepterer hermed: 

- At lejer selv har det fulde forsikringsmæssige ansvar for de opmagasinerede genstande hos Campingly.dk 

- At lejer er forpligtet til at acceptere de nævnte forudbetalingsbetingelser 

- At den opmagasinerede genstand ikke udleveres til lejer før enhver restance er betalt til Campingly.dk 

- At den opmagasinerede genstand skal holdes indenfor de anførte grænser, og at området omkring den 

opmagasinerede genstand, skal holdes rent og ryddeligt 

- At der indendørs i vinterhalvåret under ingen omstændigheder må opbevares gasflasker eller andre 

brændbare væsker - og ej heller spildes eller lækkes væsker af nogen art fra den opmagasinerede genstand 

- At skulle rydde det lejede område fuldstændigt ved aftalens ophør 

- At nærværende aftale ophører pr. lejers opsigelse og afhentning af den opmagasinerede genstand  

- At Campingly.dk, hvis lejer ikke overholder sine forpligtelser iht. aftalen, kan ophæve denne  

- At Campingly.dk har fuld tilbageholdelsesret af den opmagasinerede genstand vedr. ethvert krav, der måtte 

udspringe af aftalen. 

Lejer forpligter, sig til at afmelde sin plads så snart vedkommende ved den ikke skal bruges mere. , 

 Afmelding skal  ske senest 15 september før ny sæsonstart, som begynder 1 Oktober, hvis man ikke 

 vil fortsætte som kunde hos Campingly.dk ApS.( Før fakturering for ny sæson foretages.)  

 

Lejer forpligter sig til at huske og opgive plads nummer ved al kommunikation, for at fremme ekspeditionen. 


