Byaasgaard Camping

Åbningstider i Byaasgaard kiosk, café og reception

Amtsvejen 340
3390 Hundested
Tlf.: 4792 3102
info@byaasgaard.dk

Lavsæson

www.byaasgaard.dk

Højsæson, uge 27-32

Man - tors
Fre-søn og helligdage
Alle dage

8-12
8-12 og 15-20
8-12 og 15-22

Følg med i vores arrangementer og øvrige tiltag
på Facebook, Instagram og vores hjemmeside.

Velkommen på Byaasgaard Camping - sæson 2020/21
Byaasgaard byder på vild natur, smuk udsigt udover Roskilde Fjord, frugt og grønt på pladsen til fri afbenyttelse, lokale
lækkerier i kiosken og meget andet.
Vores sæsonpladser er forskelligartede i størrelse, terræn og udsigt og vi anbefaler derfor nye campister at komme
forbi, for at vælge det sted, der passer bedst.

Sommerplads, 1.4. - 1.10.

10.910,-

Gæstekort overnatning - sæson

500,-

Vinterplads, 1.10. - 1.4.

6.280,-

Gæsteovernatning

Forårsplads, 1.4. - 20.6.

5.000,-

Overnatning børn (u. 14)

Gratis

Efterårsplads, 8.8. - 1.10.

4.550,-

Dagsgæst

Gratis

Ekstra måned i forb. m. sommer-/vinterplads.

1.300,-

Leje af bådplads

2100,-

Strømpakker á 10 kw

35,-

45,-

Leje af plads til kano/kajak

200,-

Vinteropbevaring, 1.10.-1.4.

1200,-

Rabat til pensionister pr. sæson

300,-

Helårsopbevaring

1500,-

Rabat ved køb af to sæsoner samlet

300,-

I vores bade er prisen 10 kr. for 5 min. varmt vand og adgang til vores familierum med to brusere og toilet koster 25 kr.

Gæster
Dagsgæster er inkluderet i prisen, og behøver ikke melde deres ankomst.
Overnattende gæster betaler et overnatningsgebyr - børn op til 14 år er gratis. Campisten er forpligtet til at informere
om overnattende gæster ved ankomst. Gæster, der opholder sig på pladsen efter kl. 22, betragtes som overnattende.
Gæster kan parkere på p-pladsen ved indkørslen fra Amtsvejen.
Affaldssortering
Der er opstillet skraldespande ved fællesfaciliteterne på Gården, Engen og Skoven, samt ved kiosken og bådebroen. Vi
sorterer husholdningsaffald, pap og papir for nuværende, men forventer at kunne sortere yderligere i løbet af sæsonen.
I området bag laden er der mulighed for at aflevere hæk- og græsafklip.
Storskrald og stort pap skal campisten selv fjerne - nærmeste genbrugsstationer:
Hundested Genbrugsstation, Håndværkervej 16, 3390 Hundested
Frederiksværk Genbrugsstation, Havnesvinget 10, 3300 Frederiksværk
Vi udlåner gratis trailer - bare spørg!
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Strøm
For sommer- og vinterpladser aflæser og afregner vi strøm den 1.4. og 1.10. og udsender opkrævning. For forårs- og
efterårspladser afregner vi ved afrejse. Se prisen i skemaet øverst.
WI/FI
Vi har gratis WI/FI i området omkring kiosken -

Net:
Byaas_Public
Kode: 47923102

Kæledyr
Det er tilladt at have hund eller kat, blot de holdes i snor og ikke er til gene for andre campister samt at deres
efterladenskaber fjernes.
Parkering og hastighed
Vi tillader én bil eller to motorcykler pr. booking og henviser ved yderligere behov til p-pladsen ved indkørslen fra
Amtsvejen. Trailere kan køres ind på pladsen ved aflæsning og pålæsning, men må ikke parkeres på pladsen.
Bilen skal som hovedregel parkeres på egen plads. Der er dog enkelte pladser, hvor dette ikke er muligt og i de tilfælde
er der enkelte p-pladser indenfor bommen.
Hastigheden på pladsen må være max. 10 km/t, dels for at passe på pladsens børn og dels for at minimere støvskyerne
fra grusstierne.
Beplantning
Der er plantet krydderurter ved fællesfaciliteterne og der er andet spiseligt frugt og grønt rundt om på pladsen, som er
til fri afbenyttelse. Ønsker til yderligere spiselige og/eller blomstrende planter modtages gerne.
Klipning af græs og hække på egen plads påhviler campisten, mens det ikke er tilladt at beskære eller fælde træer og
buske uden tilladelse fra værterne, ligesom det heller ikke er tilladt at plante blomster, buske og andet - men kom gerne
med forslag til, hvad der kunne være fint at plante på pladsen.
Vi udlåner gratis diverse haveredskaber og græsslåmaskiner - bare spørg!
Brandsikkerhed
I henhold til brandmyndighederne skal vogne og telte altid stilles med 3 meters mellemrum, hvilket kan sikres ved at
stille op 1,5 meter fra skel. Der står brandmateriel rundt på pladsen - se pladskortet - , så der aldrig er mere end 75
meter fra hver plads til brandmateriel.
Forsikringsselskaberne lægger endvidere stor vægt på ovenstående, hvis uheldet skulle være ude.
Bådebro
Vi lejer bådepladser ud - spørg os ved interesse.
Der er ingen parkering omkring bådpladserne, heller ikke for bådejere. Vi vil rigtigt gerne have, at der er dejligt for alle at
komme i området omkring bådene og broen, derfor lægger vi vægt på, at der er ryddet op på bådpladserne.
Fred og ro
Hele ugen må du knokle, dog tilstræber vi ro fra maskiner og andet støjende arbejde efter kl. 16. Om lørdagen efter 12
og hele søndagen holder vi også fri fra maskiner og andet støjende arbejde. Herudover skal der være ro på pladsen i
tidsrummet kl. 23 – 7 og i tidsrummet kl. 22 – 7 er motorkørsel ikke tilladt.
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Drømmer I om en udsigtsplads?
Når én af vores pladser med direkte kig til fjorden bliver ledig, og vi ikke har andre planer med pladsen, sender vi besked
ud til alle campister med sæsonplads, så man kan melde sig som interesseret. Herefter trækker vi lod om pladsen.
Nyhedsbreve
Udover de daglige snakke på pladsen, kommunikerer vi til vores campister med sæsonpladser via regelmæssige
nyhedsbreve på mail.
Vintersæsonen
I vintersæsonen holder Byaasgaard kiosk, cafe og reception lukket og der kan forekomme perioder uden bemanding på
pladsen. Vi kan træffes efter aftale.
Vi vil som regel være rundt på pladsen i hverdagene, og når der har været storm er vi ekstra opmærksomme og går en
ekstra tur på pladsen for at se om alt er ok. Vi går ikke ind på pladserne og tjekker hele vejen rundt om alle vogne. Men I
kan være sikre på, at hvis vi opdager en skade/noget der ikke er, som det skal være, så vil vi til enhver en tid ringe til jer.
Fællesfaciliteterne på Gården er åbne hele året.

Noget om betaling, indretning af plads, campingreglementet og mislighold
Booking og betaling
Alle campister med sommerpladser har førsteret til at beholde den plads de ligger på året efter, medmindre vi har andre
planer med den, og skal betale vinterplads eller depositum på 1000 kr. for næste sommer senest 1. september.
Ved reserverede sommerpladser skal den fulde pris betales senest 1. marts. Hvis dette ikke sker, er depositum og retten
til pladsen gået tabt og værterne er berettiget til at ophæve reservationen med øjeblikkelig varsel.
I bookingperioden kan campisten benytte sæsonpladsen til opstilling af campingvogn med fortelt og opbevaringstelt
eller til teltslagning. Sæsonpladsen skal være taget i brug senest 1 måned efter sæsonstart, ellers mistes retten til den
reserverede plads.
Campisten kan ikke overdrage sin plads til andre, ligesom campisten heller ikke kan fremleje sæsonpladsen eller sin
campingvogn. Bookingen gælder kun for de i bookingen anførte personer. Det er ikke tilladt at tage fast bopæl på
campingpladsen, ligesom tilmelding til folkeregisteret på pladsens adresse ikke må finde sted.
Som ny campist på en plads ankommer man ved bookingens start til en ryddet plads - og pladsen skal ligeledes afleveres
ryddet på datoen for bookingens udløb. Foretager campisten ikke oprydningen, er værterne berettiget til at lade denne
foretage, og kan herfor afkræve campisten et fast gebyr på kr. 2.000,00 + div. omkostninger for arbejdskraft og
transport. Værterne er uden ansvar af nogen art for efterladte effekter – herunder campingvogne/telte.
Indretning af plads og campingreglement
Vi arbejder efter reglerne i det nationale campingreglement og campisten er forpligtet til at overholde disse
bestemmelser samt værternes anvisninger. Du kan søge mere information om campingreglementet i receptionen.
Uddrag fra campingreglementet: “Campingvogne o.l., der er opstillet på campingpladser, skal være mobile
(ikke-permanente). Området omkring den enkelte campingvogn o.l. (enhedspladsen) skal være indrettet på en sådan
måde, at campingvogne til enhver tid kan køres til og fra enhedspladsen.
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På enhedspladsen må ikke være opført bygninger eller opstillet fritstående antenner, flagstænger eller andre faste
konstruktioner. Der må ikke disponeres over enhedspladsen på en sådan måde, at den permanent har et individuelt
præg.”
På Byaasgaard må man ikke bygge terrasser eller lignende på de enkelte pladser, men gerne
- stille tre krukker udenfor sit fortelt
- have grill og havemøbler stående ude, så længe det principielt til enhver tid kan rykkes ind i fortelteltet/vognen
- lægge gulv i forteltet, så længe det flugter med teltets kant
- stille hundehegn op rundt om pladsen i de perioder vognen benyttes
Campingvogne og telte skal holdes i rengjort stand. Overholdes dette ikke, udføres arbejdet af værterne for campistens
regning eller kan i sidste ende føre til opsigelse.
For at sikre overholdelse af campingreglementet, vil vi som værter som udgangspunkt gennemgå pladserne to gange i
løbet af sæsonen. Samtidig fører kommunen tilsyn på pladsen.
Opsigelse og mislighold
Bookingen er – bortset fra misligholdelses tilfælde – fra begge parters side uopsigelig i det aftalte tidsrum. Hvis
campisten beslutter at flytte fra campingpladsen inden det aftalte tidspunkt, kan campisten således ikke kræve
depositum eller lejen i øvrigt tilbagebetalt.
I tilfælde af væsentlig misligholdelse er værterne berettiget til straks at bortvise campisten fra campingpladsen og
ophæve aftalen til øjeblikkeligt ophør.
Er campisten noget beløb skyldig i forbindelse med lejemålets ophævelse eller udløb, forbeholder værterne sig ret til
udover sædvanlige retsskridt, at udøve tilbageholdsret over campistens campingvogn indtil tilgodehavendet er betalt.

Kom altid til os med spørgsmål
og kommentarer!

Vi ser frem til en skøn sæson!

Venligst Kenneth og Signe
Værter på Byaasgaard Camping

