Almindelige forretningsbetingelser fra
campingpladsen „Auf dem Simpel“
Oversættelsen er kun til informationsformål! Den tyske udgave er altid bindende!

Generelt:
Vores standpladser opfylder alle krav om en komfortstandplads med strøm- vand- spildevand- og delvis
kabel-TV tilslutning. Bortset fra standpladserne foran bommen, såvel som på teltpladsen/gruppeområdet.
På hver komfortstandplads må der stå max. én campingvogn, autocamper eller telt. Ekstra campingvogne,
autocampere eller telte beregnes ifølge prislisten med samme gebyrer.
Udlejningsenheder:
Boligen må højst bebos af det antal personer, som angivet. Campering på grundstykket er ikke tilladt.
Ved mobilhomes og feriehuse gælder et mindstophold på 2 dage. Afvigelser til denne regel findes ved
punktet „reservering“.
Reservering:
Udover den skriftlige reservering, såvel som bindende online reservering, tager vi også dagligt fra kl. 8:00
– 13:00 og fra kl. 15:00 – 20:00 imod reserveringer per telefon. Efter reservering per telefon kræves en
tilbagebekræftelse, henholdsvis et depositum af gæsten.
I de forlængede weekender i påsken, himmelfart og pinsen kræves, i campingområdet, et mindstophold på
3 nætter, ved udlejningsenheder 4 nætter. Afhængigt af kapacitetsudnyttelse kan mindstopholdet hæves.
I sommermånederne juli og august gælder for mobilhomes og feriehusene et mindstophold på 4 nætter.
Færre antal nætter kan accepteres, hvis der tilfældigvis er ledige dage/mellemrum mellem to reserveringer.
Personer under 16 år kun adgang med voksen ledsager eller med underskrevet fuldmagt, indeholdende
oplysninger med telefonnummer af forældrer/værger.
Ved grupper kan der kræves depositum.
Indgåelse af aftale:
Kontrakten træder i kraft i følge vores skriftlige reservationsbekræftelse. Denne får De per e-mail, post
eller efter aftale også per fax. Check venligst omgående al rigtighed!
De angivne priser gælder for reservationer indtil udgivelse af en ny prisliste. Aldersoplysninger gælder som
på opholdstidspunket.

Oplysninger via telefon er kun en del af kontrakten, hvis disse, af os, blev skriftlig bekræftet.
Betaling:
Afhængigt af udlejningsenhed kræver vi et depositum henholdsvis betaling af total beløb inden
ankomstdagen. Ved udlejningsenheder betales eventuelle resterende beløb på ankomstdagen i vores
reception.
Ved komfortstandpladser følger regningen på afrejsedagen. Har De reserveret feriepakke med
billetter/særtilbud, betales disse også ved ankomst.
Betal venligst det i reserveringsbekræftelsen anførte depositum med angivelse af Deres
reserveringsnummer på følgende konto:
IBAN: DE78 2585 1660 0000 1709 36
SWIFT-BIC: NOLADE21SOL
Ankomst og afrejse:
De som i reserveringsbekræftelsen nævnte ankomst og afrejsetider er bindende. Ændringer kun med vores
skriftlige godkendelse.
Den reserverede komfortstandplads står til rådighed fra kl. 12:00, udlejningsenheder fra kl. 15:00 på
ankomstdagen. Skulle pladsen eller udlejningsenheden allerede være færdig, kan den uden tillægsgebyr
benyttes.
Bemærk venligst på ankomstdagen, at vores reception og bom er lukket fra kl. 13:00 – 15:00. I denne tid
kann der ikke checkes ind.
Afrejse fra komfortstandplads skal ske inden kl. 12:00 og fra udlejningsenheder inden kl. 11:00. Nøglerne
fra udlejningsenheder bedes afleveret ved afreise.
Mod en merpris kan en komfortstandplads forlænges til kl. 18:00, forudsat det blev godkendt af
receptionen.
Annullering:
De kan annullere reservationen skriftligt per post, fax eller e-mail uden at angive nogen grund. For at
undgå misforståelser beder vi Dem annullere reserveringen skriftligt og ikke per telefon!
Adresse:
Campingplatz „Auf dem Simpel“
Auf dem Simpel 1
29614 Soltau
Fax: (+49) 05191 16095
E-Mail: info@auf-dem-simpel.de
De kan annullere reservationen gratis indtil 3 dage før ankomst. Ved senere annullering eller slet ingen
ankomst skal det fulde beløb (100 %) betales. Ved udgifter som f.eks. rengøring af udlejningsenheder,
fratrækkes 10 % af overnatningsprisen, dog højst 50,00 €.

Kan Deres campingplads eller udlejningsenhed hel- eller delvis vidre udlejes, er annulleringsgebyret
mindre.
At besætte en annulleret campingplads eller udlejningsenhed gennem os betyder ikke at en ny lejer tager
stilling til en anden campingplads eller udlejningsenhed.
Ved tilbagebetaling af depositum kræver vi et administrationsgebyr på 5,00 €.
Husdyr:
I vore udlejningsenheder er husdyr ikke tilladte!
På campingpladsen må husdyr gerne medbringes. I snor eller bur. Der findes ingen opdeling som i
„område for husdyr“ eller „husdyr ikke tilladt“.
Ejere af kæledyr sørger for renlighed omkring dyrene og har fuldt ansvar overfor dem. Husdyr er ikke
tilladte på legepladser, i svømmingpoolen og i sanitetsbygningerne.
Hunde luftes udenfor campingpladsen og efterladenskaber fjernes omgående af ejeren.
Ved konflikter eller klager fra andre gæster kan udlejeren af campingpladsen omående fravise ejeren og
husdyret fra campingpladsen.
Ordensregler:
Lejeren og medrejsende skal overholde de ophængte ordensregler, ikke mindst med hensyn til hvornår der
skal være ro på pladsen (fra kl. 22:00 til 7:00). Ved grove overtrædelser har udlejeren ret til at bortvise
lejeren fra pladsen uden forudgående varsel. Lejeren kan i så fald ikke rejse krav om delvis erstatning for
lejen.
Parkering:
På alle komfortstandpladser må der kun parkeres ét køretøj. Yderlige køretøjer kun lovlig efter
registrering og mod en merpris.
På teltpladsen må der kun køres med bil for at aflevere bagage. Derefter skal køretøjene forlade
teltpladsen og parkeres på tilhørende parkeringsplads.

Til hver udlejningsenhed står én gratis parkeringplads foran udlejningsenheden til rådighed.
Foran bommen i indkørelsen forefindes der yderlige gratis parkeringspladser til alle vore gæster.
Besøg:
Kun tilmeldte personer må benytte pladsen. Daggæster skal tilmeldes i receptionen, overnatningsgæster
skal betale de til enhver tid gældende priser.
Ansvar:
Alle gæster er forpligtetede til at behandle inventaret og pladsen med omhu. Ligeledes er gæsten forpligtet

til at erstatte forvoldte skader. Hvis nødvendigt, kan skader repareres af udlejeren og beregnes til den pt.
gyldige timeløn på 23,80 €.
Campingpladsen „Auf dem Simpel“ overtager intet ansvar for skader, uheld, tab eller andre
uregelmæssigheder i sammenhæng med ophold på pladsen. Indflydelse af uvejr og naturkatastrofer
udelukker enhvert ansvar.
Prisforøgelse:
Vi forbeholder os ret til årlige prisforøgelser og ændring af sæsontider.
De viste priser på reservationsbekræftelser er bindende! Tilbud og priser i prospektet svarer til
udskrivningstidspunket.
Bemærk venligst, at ved tidspunket af forespørgelse til reserveringsbekræftelse kan der ske faktuelle
ændringer som f.eks. stiging af energipriser, skat osv.
Ugyldighedsbestemmelse:
Hvis enkelte punkter i denne aftale er ugyldige, finder de tilsvarende anvendelse. De øvrige
aftalebestemmelser gælder under alle omstændigheder fortsat.
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