
 

 

 

 

Booking betingelser for mobile homes 
fra campingpladsen Familie Heide GbR 

 
 
Reservering:   For at booke et Mobil Home er en skriftlig reservering nødvendig. Reserveringen er bindende 

ved en bekræftelse af udlejeren. 

Booking:  Udlejning for unge under 18 år uden voksen ledsagelse og for ungdomsgrupper, hvor 

medlemmerne er under 25 år er ikke tilladt og vil i givet fald blive annuleret. Ved modtagelsen 

af regningen betales 30% af regningens pålydende. Resten betales senest 6 uger inden 

opholdet. Ved booking med kort varsel og en regning på under 200,- € betales straks. 

Bankkonto: Förde Sparkasse IBAN: DE89 2105 0170 0000 7376 01 BIC: NOLADE21KIE 

Ændring  af lejeperiode hhv. type af Mobil Home:  

Er mulig, hvis omstændighederne tillader det mod et gebyr på 30,-€. 

Annullering:  Afslut evt. en rejseforsikring, der dækker i tilfælde af annullering ved sygdom osv. Ved en lejers 

annullering af udlejningsaftalen gælder følgende priser: 

-senest 75 dage inden lejeperioden 25% af regningens pålydende 

-senest 45 dage inden lejeperioden 50% af regningens pålydende 

-senest 30 dage inden lejeperioden 75% af regningens pålydende 

derefter betales hele regningens pålydende.  

Ved hjemrejse inden udløb af lejeperioden betales ingen Erstatning. 

Ankomst og afrejse:  Mobile Homes skal forlades senest kl. 10 på afrejsedagen. Ankomst mulig kl. 16.00-18.00. 

Ønsker du at ankomme senere, skal dette meddeles enten skriftligt eller pr. telefon. I modsat 

bortfalder reserveringen. 

Andet:  Rejsedatoerne (ankomst og afrejse) er bindende. Det  er ikke muligt at reserve et specielt 

udvalgt Mobile Home. Reserveringer gælder udelukkende typen af Mobil Home. Udlejeren 

forbeholder sig retten til ændre en tildeling af et Mobil Home til et andet af tilsvarende type. 

Glemmes afleveringen af nøgler eller ved tab af disse opkræves der 25 € i gebyr. Vi forbeholder 

os retten til ændringer ved fejltagelser herunder tryk- og regnefejl. Rygning i Mobile Homes er 

ikke tilladt. 

Besøgende gæster:  Campingpladsens område må kun benyttes og befærdes af lejerne. Gæster skal tilmeldes ved 

Receptionen. 

Ansvar:  Enhver gæst er forpligtiget til at behandle Inventar og Mobile Home ordentligt. Skader forvoldt 

af lejeren skal meldes til udlejeren og erstattes. Dertil kan det  indbetaltes depositum 

tilbageholdes. Vær venlig at tjekke huset for evt. skader ved ankomst. Skader bedes omgående 

meddelt servicepersonalet. Amtsretten i Eckernförde er ansvarlig i forbindelse med evt. 

retsager. 


