Utleieregler for campingvogn.
Åpta Misjonssenter / camping,
4550 Farsund
Telefon 38 39 86 80,
Fax 38392776
Mobiltelefoner
Daglig leder: 40415165 / 45262669
Driftsleder : 40415166 / 38352581
Hjemmeside: www.aptacamping.no
Mailadresse: post@aptacamping.no Eller Rune@Teamup.no
1. Åpta Misjonssenter
Åpta Misjonssenter eies og drives av Det Norske Misjonsselskap. Vi legger
vekt på at stedet både skal være et godt sted å komme til og å oppholde seg
på. Vi forventer at våre leietakere også vil bidra til dette.
2. Leie
Henvendelse om leie av plass til campingvogn skjer til Åpta Misjonssenter.
Hvis ledig kan også plass leies direkte ved fremmøte på Åpta.
3. Kiosk
Det er ikke vanlig butikk på stedet, men en storkiosk har i sommerukene de
mest nødvendige varer. Nærmeste dagligvarebutikk er i Farsund. Ca 15 min
kjøring fra Åpta.
4. Utleierens ansvar
Utleier fraskriver seg alt ansvar for hva som måtte skje med campingvogna.
Utleier vil kontakte leietaker hvis det er noe åpenbart i veien med vogna, men
utleier påtar seg ikke ansvar for regelmessig tilsyn.
5. Leietakerens ansvar
Leietaker kan ikke drive framleie av campingvogna uten at det på forhånd er
godkjent av utleier. Leietaker må fjerne campingvogna umiddelbart etter at
leiekontrakten er utgått. Hvis vogna ikke er fjernet etter 14 dager, kan vogna
fjernes på leietakers regning.
6. Den leide plassen.
Plassen leies ut for en sesong om gangen. Sesongen er fra 1. april til 30.
september Vogna plasseres på plassen slik som utleier har bestemt.
Avstanden mellom de enkelte vogner / fortelt skal minst være 4 m. Leietaker
kan ta med seg vogna under utleieperioden, men utleier må få greie på hvilke
tidsperiode vogna ikke er der. Det er ikke tillatt å gjøre noen form for
inngrep i naturen rundt campingvogna uten utleiers samtykke. Løse lemmer
og liknende kan dog benyttes så lenge det ikke virker overdimensjonert og
skjemmende. Faste installasjoner til erstatning for fortelt er tillatt, men kun
standard Isocamp. Tegning/ bilder skal legges ved søknad til daglig leder før

en kan sette opp dette. Ingen skjermer og gjerder må ha en høyde over 1 m +
eventuelt 20 cm åpen del. Før gjerder og platter plasseres, må det godkjennes
av ansvarlig leder.
7. Økonomi
Leietaker betaler sesongpris for vogn. I tillegg betales det for strøm.
Misjonssenteret tilbyr leietaker å ha vogna stående på Åpta i vintersesongen
mot at det betales for opphold og strøm. Det vil være tilgang til toalett med
kaldt vann i vintersesongen, men senteret vil ikke være betjent alle dager.

8. Reglement
a) Hunder holdes i bånd og luftes utenfor campingområdet. Forutsetningen
for å ha hund på plassen er at den ikke bjeffer eller på annen måte er til
sjenanse for andre.
b) Det vises hensyn overfor andre gjester og plassens naboer. Bilkjøring er
bare tillatt mellom innkjørsel og egen plass. Bilen kan bare parkeres på
egen plass eller på parkeringsplassen. På den tildelte plassen skal det
være god orden og renslighet. Radio etc. brukes med omtanke og hensyn.
Det betyr lav lydstyrke om dagen og absolutt stillhet om natta. På plassen
skal det være ro mellom kl 23 og kl 7. På fredags- og lørdagskvelder kan
imidlertid vakthavende gi dispensasjon slik at tidspunktet for ro om
kvelden utsettes en time (til kl 24). Ballspill er bare tillatt på
lekeplassen / fotballplassen. Salg på plassen er ikke tillatt.
c) På campingplassen er det ikke tillatt å nyte alkohol eller andre rusmidler.
Hvis noen åpenlyst bruker alkohol, opptrer beruset, viser usømmelighet
eller forstyrrer ro og orden, vil de bli utvist fra plassen.
d) Brygga ved badeplassen skal bare brukes som badebrygge. Det er ikke
tillatt å bruke brygga som båtplass.
e) På parkeringsplassen er det ikke tillatt med langtidsparkering av
båttilhenger. Korttidsparkering avtales med ansvarlig vakt.

