Udlejning af private campingvogne 2022
Du må meget gerne leje din campingvogn ud, men den skal godkendes af os først, for din og din lejers skyld.
Husk, at din lejer skal betale et dagligt persongebyr på 75 kr pr person til os. Din lejer skal tjekke ind i receptionen,
betale gebyret og får herefter billet til vandlandet osv.
Sådan lejer du evt. din plads ud
Du bestemmer selv, hvordan du vil leje din plads ud, men vi anbefaler, du gør det via vores Facebook side:
1.
2.
3.
4.
5.

Gå ind på www.facebook.com/Hedebostrandcamping
Vælg ”Opslag” i øverste bjælke.
Tryk på ”Skriv noget på siden” eller ”Del billede”.
Vælg dine billeder på din mobil/tablet og skriv din tekst.
Tryk på ”Offentliggør”.

Du kan evt. bruge denne skabelon til opsætning af udlejningsannoncen på Facebook
1. Skriv en overskrift: ”Campingvogn på plads xxx til leje (husk årstal)”
2. Skriv ”LEDIG: Uge xx, xx, xx, xx”. Husk at fjerne en uge, når den er optaget, eller skriv ”optaget”
3. Skriv lidt om, hvad der er i campingvognen og på terrassen, og hvilke krav du har til udlejer.
Nævn fx, at pladsen ligger tæt på vandet, det er måske en ikke-ryger vogn, måske må der ikke være
hunde. Antal sengepladser. Skriv evt. noget om rengøring og adgang til vandland.
4. Skriv ”PRIS: xxxx kr pr uge + 75 kr pr person pr dag til Hedebo (gebyret betales i receptionen, når I
tjekker ind).”
5. Skriv ”KONTAKT: dit navn, dit mobilnummer, evt. link til din facebook profil:
https://www.facebook.com/her skriver du dit brugernavn
6. Tilføj gerne 3-5 gode billeder fra din vogn, terrasse og campingpladsen.
Så ser opslaget måske sådan ud

Regn med, at vi:
1. deler dit opslag på andre sociale medier
2. holder øje med, at du fjerner de udlejede uger i opslaget
3. måske redigerer og sletter opslaget
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Forslag til indhold i lejekontrakten
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Lejers og udlejers navne og adresser.
Lejemålets adresse.
Lejeperiode, husleje, depositum, evt. forbrugsudgifter.
Antal gæster og størrelse på persongebyr til Hedebo Strand Camping.
Inventar og brugsret.
Regler for vedligeholdelse.
Hvad er tilladt, hvad er ikke tilladt.
Særlige vilkår fx forsikring.

Kontakt os for godkendelse af vogn inden udlejning i receptionen eller på 98461449.
Hilsen Team Hedebo
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