Til vores fastliggere

Sæby, den 21. august 2018

Så går den fantastiske sommer 2018 på hæld, og vi skal snart pakke ned. 16. september er sidste dag, og du
skal huske at afregne strøm inden da. Næste år åbner vi 29.3 og lukker igen 15.9. Du er meget velkommen til
at stille vognen op primo marts, hvis vejret tillader det.
Næste års sæsonpriser offentliggør vi i november, men vi forventer en prisstigning på 0-200 DKK ☺ Hold
øje med www.hedebocamping.dk og https://www.facebook.com/HedeboStrandcamping/.
Genbestilling af plads
Vi har en del forespørgsler fra nye fastliggere, så hvis du ønsker samme plads næste år, skal den bestilles
senest 16. september. Gerne før. Vi opkræver ikke depositum, men afbestilles pladsen igen i perioden 1.129.3, pålægges du et gebyr på 1.000 DKK. Efter 29.3 skal du ud over dette også betale for den brugte tid.
Oprydning og aflevering af afmeldte pladser
Alle pladser skal ryddes op. Melder du pladsen fra, skal du aflevere den klar til indflytning. Har du haft en
terrasse, skal pladsen genetableres med rullegræs her i september. Alternativt kan den blive, hvis den er
brugbar.
Bemærk Pladser med terrasser kan kun opsiges i foråret, hvis terrassen er brugbar og bliver liggende.
Fjerner du alligevel vognen i foråret, betaler du for den periode, hvor vi ikke kan sælge pladsen. Typisk en
forsæson. Forlader du pladsen rodet og ikke-salgsklar, faktureres du for oprydning og klargøring.
Opbevaring
Også i år opbevares køleskabe og havemøbler gratis i laden ved tennisbanerne. Vi opbevarer ikke cykler,
græsklippere osv. Alle effekter skal mærkes med navn og pladsnummer, og laden skal tømmes i løbet af
påsken. Ellers fjerner vi tingene. Hvis I selv har plads derhjemme, vil det være en stor hjælp, hvis I ikke
optager plads for dem, der ikke har.
Gulve og terrasser
I området mod havet, hvor vognene skal flyttes i vinterhalvåret, må gulvene igen i år blive liggende. I så fald
skal du senest 23. september beskære din hæk til gammel beskæring på både inderside og top. Grene skal
køres til bålpladsen på stranden.
Bemærk Der må ikke etableres terrasser på pladser, hvor vognene skal fjernes om vinteren (dog undtaget
pladserne 682-904). Terrassen skal godkendes af lejrchefen.
Nye fastliggere
Kender du nogen, der gerne vil være fastligger hos os, viser vi dem gerne de ledige pladser. Send os en mail
på info@hedebocamping.dk - så arrangerer vi rundture i løbet af efterår/vinter.
Og så vil vi sige tusinde tak for den kæmpe opbakning, vi har fået her i jubilæumsåret og i afstemningen på
https://www.opdagdanmark.dk/danmarks-bedste-campingplads/nordjylland/ Men mere om det senere ☺
Mange hilsner fra os alle her på Hedebo.
Eric
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