Haderup Camping priser 2020
Voksne (fra 12 år)

pr. døgn

60,- kr.

Børn fra 6-11 år

pr. døgn

25,- kr.

Børn fra 0-5 år

gratis

Elforbrug pr. enhed

pr. døgn

25,- kr.

Miljøafgift pr. enhed

pr. døgn

15,- kr.

Standplads pr. enhed

pr. døgn

20,- kr.

Ubeboet vogn under stævner

pr. døgn

100,- kr.

Ubeboet vogn uden for stævner

pr. døgn

25,- kr.

FASTLÆGGER-PRISER
Familie med børn under 18 år
Enlige med børn under 18 år
Børn fra 18 år i forældres vogn
+ standplads pr enhed

pr. år
4.200,- kr.
2.500,- kr.
700,- kr.
100,- kr.

Det er muligt at betale med

700 630

Under stævner skal standpladsen være tom inden kl. 13.00
på afrejsedagen, ellers koster det et ekstra døgn.

Ordensregler på Haderup Camping:
✔
✔
✔
✔
✔

Campingvogne ma kun stilles op efter aftale.!!!!!
Unødvendig kørsel pa campingpladsen bør undgas.
Højeste hastighed er 10 km/t.
Ingen kørsel pa pladsen mellem kl. 22.00 og 07.00.
Hunde skal føres i snor og luftes uden for pladsen.
✔ Øl, vin og spiritus ma ikke nydes pa pladsen (ifølge gældende servitutter).
✔ Al affald afleveres i sække / poser, der er bundet, i den store
container ovenfor pladsen.
Under stævner er der ogsa
skraldespande pa pladsen.
✔ Overtrædelse af ordensregler eller ledelsens anvisning kan medføre
bortvisning. Lejrchefen er øverste myndighed.
✔ Enhver er ansvarlig for den skade der evt. forvoldes, og ophold pa
pladsen er pa eget ansvar.
✔ Spildevand ma ikke hældes i (overflade)ristene pa pladsen.

Der skal være ro kl. 23.00 – 07.00!!!
Haderup Camping er en offentlig campingplads, sa alle er fælles om
at opretholde nattero. Stilfærdig hygge er dejligt – ellers træk ind i
vognene / længere væk fra andre campister.

Haderup Camping er bil fri område !!!!

Kontaktpersoner:
Benævnelse

Navn

Tlf.nr.

Praktisk lejrchef
Praktisk lejrchef
Praktisk lejrchef
Praktisk lejrchef
Bestyrelse medl.
Bestyrelse medl.
Bestyrelse medl.

Jan Høj Andersen
Hans Tølbøl
Henning Stokholm
Jens Anton Pedersen
Lisbeth Fredgaard
Leif Hove Nielsen
Klaus Johansen

24 81 70 10 eller 21 43 01 80
23 45 61 26
97 43 84 30 eller 27 46 09 99
97 17 29 96 eller 26 37 31 82
26 29 92 36
27 83 33 32
24 62 59 23

Ved anvisning eller spørgsmål, venligst kontakt en af ovenstående
personer eller mail: haderupcamping@haderupcamping.dk

Aflæsning og pålæsning er naturligvis tilladt.

Særligt for fastlæggere:
✔ Alle klipper græs pa egen stand-plads – med plæneklipper og

trimmer. Ingen brug af gift-midler hertil.
✔ Husk, at alle overnattende gæster skal registreres og afregnes fra
gang til gang – ogsa selv om det er ”gratis børn”.
✔ Ansvar for toiletnøgle (nummereret som plads-nr.), som udleveres
og afleveres for en sæson ad gangen. Husk af aflase før hjem-kørsel.

Placering pa Campingpladsen

Velkommen til
Haderup Camping

Bilen parkeres på P-pladsen.
HUSK ALTID!!!!
3 m. mellem campingvogne / telte
EL:

✓ Ledninger som benyttes imellem campingvogn og el-stander,
skal være godkendte udendørs kabler med CEE stik. Samlinger
m.m. skal være lovlige iflg. dansk lovgivning.
✓ El-opvarmning af fortelte er ikke tilladt.
✓ Informationen kan udstede forbud mod brug af grill og aben ild
pa pladsen.

Haderup Camping drives alene af frivillige kræfter, så
har du lyst at give en hånd med stort eller småt, så
kontakt en af de praktiske lejrchefer. På forhånd tak.
Se i øvrigt på hjemmeside: haderupcamping.dk

Jens Jensens Anlæg
Jens Jensens vej 2
7540 Haderup

