
Naturistforeningen Jylland | Kystvejen 258, Kysing Strand | DK-8300 Odder 
+45 8655 8365 | info@nfj.dk | www.nfj.dk | CVR Nr.: 55128316 

 Almindelige lejebetingelser 
 

1. Campinghytten må kun bebos af det i aftalen anførte antal personer. Gyldigt 
billedlegitimation på lejer er obligatorisk og skal forevises udlejeren ved ankomst, 
ligesom legitimation på øvrige beboere forevises. 
Udlejer noterer navn, adresse og fødselsdato på lejer samt navn og adresse på øvrige, der ikke 
tilhører lejers normale husstand. Disse data slettes ved endelig opgørelse, eller senest 7 dage efter 
afrejse. 

2. I lejeperioden er lejeren ansvarlig for det lejede og er erstatningspligtig for skader forvoldt på 
campinghytten/campingvognen og/eller dennes inventar. Eventuelle beskadigelser skal omgående 
anmeldes til udlejeren med henblik på afregning herfor inden afrejsen. 

3. Rengøring af det lejede påhviler lejeren. Ved fraflytning skal såvel enheden som inventaret 
afleveres i samme rengjorte stand som ved overtagelsen. 
Eventuel nødvendig rengøring vil kunne foretages for lejers regning. 

4. Udlejeren påtager sig intet ansvar i forbindelse med eventuel forekomst af skadedyr (myrer, 
insekter, ørentvister, hvepse m.v.), i eller ved campinghytten/campingvognen. 

5. Udlejer påtager sig intet ansvar for pludseligt opståede skader (installationssvigt og brud, 
forstoppede afløb etc.), men vil drage omsorg for, at skaden udbedres hurtigst muligt efter 
anmeldelsen. 

6. Reklamationer i øvrigt skal inden 48 timer efter indflytningen meddeles skriftligt til udlejeren. 
Reklamationer, som fremkommer senere (f.eks. efter afrejsen fra campinghytten anerkendes ikke.) 
Lejer kan i disse tilfælde ikke gøre krav på skadeserstatning, prisreduktion eller tilbagebetaling af 
dele af lejen. 

7. Annullering af lejemålet kan kun ske skriftligt og er først gældende fra den dag, den er udlejeren i 
hænde. Ved annullering gælder følgende: 

a. Annulleres et lejemål senest 2 måneder for lejemålets påbegyndelse, forbeholder udlejer 
sig ret til at beregne et ekspeditionsgebyr på 10 % af lejemålets samlede pris inkl. 
overnatningsgebyr, dog mindst svarende til prisen for 1 døgn. 

b. Ved annullering senere end 2 måneder for lejemålets påbegyndelse men tidligere end 14 
dage for lejemålets påbegyndelse, forbeholder udlejer sig ret til at beregne 50 % af 
lejemålets samlede pris inkl. overnatningsgebyr. 

c. Ved annullering senere end 14 dage for lejemålets påbegyndelse, forbeholder udlejer sig 
ret til at beregne lejemålets fulde pris inkl. overnatningsgebyr.  

d. Såfremt udlejer genudlejer det lejede indenfor det annullerede lejemåls varighed, vil det 
derved indvundne beløb med fradrag af det i pkt. 7 A nævnte ekspeditionsgebyr naturligvis 
blive refunderet. Hvis den lejede campinghytte fraflyttes før lejemålet udløber, har lejeren 
intet krav på tilbagebetaling af nogen del af lejen. Det samme gør sig gældende, såfremt 
lejeren ikke når frem til lejemålets påbegyndelse.  

8. Annullering af lejemålet i forbindelse med, at lejeren, dennes ægtefælle/samboende, børn, 
forældre eller svigerforældre rammes af lægedokumenteret alvorlig sygdom, alvorlig tilskadekomst 
eller dødsfald tilbagebetales dog det indbetalte lejebeløb med fradrag af et ekspeditionsgebyr på 
kr. 75,00. 

9. De gældende ordensregler skal overholdes, idet udlejerens anvisninger i så henseende skal følges. 
10. Alle priser er inkl.25 % moms. Der tages forbehold for moms- og afgiftsforhøjelser. 
11. . Ved evt. uoverensstemmelser mellem lejer og udlejer m.h.t. lejemålet gælder Dansk rets 

almindelige regler. Søgsmål kan alene anlægges ved retten i Skanderborg, som er vedtaget som 
værneting, 

 
 

Naturisme betyder at man færdes uden påklædning når vejret tillader det 
- og at der ikke bruges badetøj.  


