
 

  Priser 2021: 

Hel Sæson 27.03 - 26.09.2021 

Campingpladsen åbner officielt d. 27.03.2021.  Fastliggere kan ankomme lørdag d. 20.03 mellem kl. 10-16, for opsætning af 
campingvogn, og udlevering af bomkort.  Lørdag d. 20.03 er vi vært for kaffe og kage fra kl. 14-16. 

Standard plads:              Kr.  8.975,-  

Store pladser 8x14m ( Pl. 21, 23,25,27 & 45,46, 47,49 & 102 >108)           Kr.  9.675,- 

Store pladser XL 145 m2:(22-43-44-65-66-88-89-111-132-133-141) Kr. 10.350,- 

XL Pladser v/sø  162-163 Kr. 11.900,- 

Komfort/udsigtspladser v/søen 146-168  & 159,160 Kr. 13.200,- 

Komfort T. 8x14m  pl. 142,143,144,145,148A Kr. 12.700,- 

  

Forårs pladser (standard pladser fra 27.03 til 27.06) Kr.   3.600,- 

Forårs pladser Store  pladser 8x14m Kr.   3.900,- 

 Forårs Komfort T. 8x14m  pl. 142,143,144,145,148A                                Kr.  4.200,-   

  

Efterårspladser, Standard: 06.08-26.09.2021 Kr.  1.800,- 

Efterårspladser, Store pladser 8x14m Kr.  1.900,-                                                                                    

Efterårs pladser komfort/udsigt               Kr. 2.300,-   

Efterårs Komfort T. 8x14m  pl. 142,143,144,145,148A                          Kr. 2.300,-   

  

Vintercamping 2020-2021              Kr. 2.600,- 

Vintercamping 2021-2022              Kr. 2.800,- 

• Alle sæsonpladser er inkl. 2 personer (indskrevet ved navn)  

 

 
Pr.Barn  (hjemmeboende)   3. barn gratis kr. 300,-/150,- 

Ekstra pers.  Tilføjet booking med navn, 

pr. pers. 
 kr. 600,-/300 

Målerleje    kr. 200,-/100,- 

Gæstekort   kr. 400,-/300,- 

Børnebørn kort  Indtil 18år  kr. 300,-/200,- 

Vinteropbevaring 2020-2021  kr. 600,- 

Hund   kr. 100,-/50,- 

NYE Strømpakker Fastliggere 2021 

KW 20 Kr. 75,- KW 40 Kr. 150,- 

KW 60 Kr. 225,- KW  80 Kr. 300,- 

KW 100 Kr. 325,- KW 200 Kr. 600,- 

SKAL købes ved ankomst! 

*Overstiger dit forbrug den købte pakke (KW), skal ny pakke tilkøbes inden, den købte pakke er opbrugt. 

*Købte pakker kan ikke refunderes. Der skal nulstilles når lejekontrakten udløber. 

*Hvis fastliggeren har en uopsagt kontrakt og en rest på el-pakken, kan den overføres fra sæson til sæson 

(vinter/forår/sommer osv.). 

 

Umiddelbart efter bestilling af sæsonplads og inden d. 27.09.2020, indbetales et depositum på Kr. 700,-  

Ved evt. afbestilling, tilbage betales depositum ikke. 

Betalingsbetingelser/Sæsonplads: Indbetales senest d. 20.03.2021.  
 

* Store pladser XL 145 m2 & Komfort Pladser, betales inden d. 01.02.2020. P.g.a. stor efterspørgsel, så vi har mulighed for at 

sælge pladsen videre, hvis jeres planer ændres i løbet af vinteren. 

 

 

 



 

Information/kontrakt til fastliggere 2021: 
En fast plads må benyttes af kernefamilien - ægtefælle/samlever samt hjemmeboende børn indskrevet ved navn. 

Er du 1 pers., kan du vælge en pers. som indgår som nr. 2 pers. indskrevet ved navn. Alle andre personer betragtes 

som ekstra personer, og afregnes pr. overnatning. 

Ankomst: Du skal have et årsmærke/ID plade (den grønne), hvis der ikke er nummerplade på vognen. (ID-mærket kan 

købes i receptionen ved ankomst.) For dem der har ID plade, skal ID nr. oplyses i receptionen. 

Måler og elafregning For helårs gæster, Måler udleveres og aflæses ved ankomst. Målertallet indskrives i receptionen. 

Strømpakker tilkøbes ved ankomst, *Overstiger dit forbrug den købte pakke (KW), skal ny pakke tilkøbes inden, den 

købte pakke er opbrugt.*Købte pakker kan ikke refunderes. Der skal nulstilles når lejekontrakten udløber. *Hvis 

fastliggeren har en uopsagt kontrakt og en rest på el-pakken, kan den overføres fra sæson til sæson (vinter/forår/sommer 

osv.). 

Enheden: Der skal være 3m. mellem campingvognene eller vognen placeres 1,5m fra pladsnr. skiltet. Bilen må dog 

gerne parkeres i disse mellemrum, dog kun på egen enhed. 

Kun en bil pr. enhed. Øvrige biler henvises til parkeringspladsen. Opbevaringstelte og læsejl opstilles, så der er frit 

udsyn for bilister til vej/sti, af hensyn til gående/løbende børn på pladsen. 

Pasning af egen enhed:I holder selv græsset omkring vognen: Græsset slåes mindst en gang hver 14. dag, ellers slår vi 

græsset mod et gebyr på kr. 50,-. Afrevet græs skal i trailer for enden af Skovvej. Plæneklipper, rive, mm. forefindes 

v/miljøstation. 

Hækklipning: I må gerne (I skal ikke) klippe hækken bag vognen, hvis den genere vognen. Beskæring af højde på 

hække, KUN i samråd med os! Hæk affald afleveres i trailer sammen med græsset for enden af Skovvejen. 

Fast hegn/havelåger, pavilloner, flagstænger over 1,8 m og flisebelægning er ikke tilladt. 

Hundehegn skal nedtages ved afrejse. Det er tilladt med 2 krukker ved vognen. 

Fastligger fordel: I forår og efterår kan I låne, Transithytterne, til alm. overnatningspris (voksen kr. 80,- Barn (2-11år) 

kr. 45,-) pr. nat. I skal selv klare rengøring før og efter. 

Dagsgæster: Skal melde sig i receptionen. Gæster efter kl. 23.00 betragtes som campister, og er derfor 

betalingsforpligtede som sådanne. Det tillægges + kr. 20,- ekstra, hvis gæsten ønsker at benytte poolen. Har I gæstekort, 

betales der ligeledes kr. 20,- hvis gæsten ønsker at benytte poolen. Har I tilkøbt et Børnebørn kort bader børnebørn gratis. 

Kørsel på pladsen: Maksimal hastighed på pladsen er 10 km/t. KØR SÅ LIDT SOM MULIGT! 

Hensyn: Der skal være ro på pladsen fra kl. 23.00 til kl. 07.00. Vis også nabo hensyn i dagtimerne. Vi kan kontaktes på 

30312352 om natten, hvis der er uro på pladsen. Vi vil gerne at Asaa Camping er et sted, hvor fastliggende campister og 

turister fra ind- og udland kan føle sig godt tilpas og nyde deres ferie og fridage. Derfor vil vi gerne opfordre jer til at 

tage godt imod vore feriegæster og om muligt hjælpe disse til rette, så alle får glæde af hinanden i ferien. 

HJÆLP OS: Fortæl dit barn at Mooncar skal stilles på plads på terrassen, når de har brugt dem, så de står rundt 

på pladsen og roder. Hvis der mangler papir eller andet, så sig til, - så vi kan rette det. 

Affald: De opstillede containere må kun benyttes til almindeligt affald. Andet affald (gl. tæpper, stole, telte, store 

papkasser m.v.) fjernes ved egen foranstaltning eller stilles ved siden af containeren efter aftale med os. 

Rygning: Er ikke tilladt på toiletterne samt andre bygninger. 

Hunde: Skal holdes i snor inden for enheden og luftes uden for pladsen (f.eks. ved søen). Hunde må ej heller komme 

med i fælleskøkkenet eller toiletbygningerne. Efterladenskaber SKAL samles op. Vi har poser ved receptionen og ved 

indgang til søen. 

Mangler der poser, så sig det til os! 

Butik: Forår og efterår har butikken åben i weekender og helligdage. Hverdage: Lukket (se opslag på døren). 

Bommen: Kørsel er tilladt fra kl. 07.00 til kl. 23.00. Kommer I senere hjem skal bilen parkeres på p-pladsen af hensyn til 

andre campisters nattero. 

TV-Stuen: I kan reservere tv-stuen, til fester eller lignende. I kan leje service til ca. 60 personer og brug af 

opvaskemaskinen i forår - efterårs sæsonen. Pris kr. 1.000,- (Normal pris kr. 1.500,-) Fællesrummet kan benyttes til 

mindre sammenkomster hvor I selv medbringer service, så koster det ikke noget. 

Afrejse: Efter endt weekend eller ferie fastgøres løse dele/ læsejl mm., så disse ikke gør skade på jeres eller andres 

vogne. Ved afrejse efter endt sæson efterlades pladsen ryddet. Gulv må gerne blive liggende, for dem der kommer året 

efter.(Helårs gæster) 

Ved afbestilling har campingpladsen ret til at beregne sig 100% af depositummet. Fraflyttes pladsen før sæson slut, 

refunderes indbetalt beløb ikke. Sælges vognen/pladsen til en anden, skal Asaa Camping informeres inden salget. 

 

Ved indbetaling af sæson plads, har sæsonlejer godkendt og gennemlæst kontrakten. 


