LOKALE LEJE 2022
Alle priser er inkl. slutrengøring.
Alle priser er mindstepriser i DKK.
Der tages forbehold for prisændringer.
Lokale

Faciliteter

Antal personer

Leje pr. døgn

Bygning 1B

Køkken med ovn, gaskomfur, *opvaskemaskine, kaffemaskine, elkedel,
køleskab og fryseskab. Samt TV med tilslutning til HDMI og legerum for børn.
Her er adgang til toiletter og en terrasse med tilhørende bordbænkesæt.

30 personer

700,-

Bygning 2B

Lokalet er oplagt til hvis man mangler et sted at samles uden køkken
faciliteter. Her er adgang til toiletter og en terrasse med læ, samt tilhørende
bordbænkesæt. Her er mulighed for at låne kaffemaskine og elkedel.

20 personer

500,-

Bygning 1B + 2B

Køkken med ovn, gaskomfur, *opvaskemaskine, kaffemaskine, elkedel,
køleskab og fryseskab. Samt TV med tilslutning til HDMI og legerum for børn.
Her er adgang til toiletter og terrasser med tilhørende bordbænkesæt.

50 personer

1.000,-

Bygning H - Festsal

Køkken med opvaskeøer, gasblus, ovne og mikroovne, elkedel, køleskab,
som skal deles med pladsenes øvrige gæster. Derudover er der også et
musikanlæg, AV-udstyr, lærred og *opvaskemaskine som gerne må benyttes.

180 personer

3.000,-

Der er mulighed for med afskærmning at opdele festsalen, hvis ikke hele
salen skal benyttes – Ingen ændring i prisen.

TILKØBSPRISER
LEJE AF SERVICE/OPVASKEMASKINE
10 – 25 personer
26 – 60 personer
61 – 180 personer

250,500,700,-

LEJE AF STOFDUGE
Hvid
Kulørt

pr. stk. 20,pr. stk. 25,-

LEJE AF STOFSERVIETTER
Hvid
Kulørt

LEJE AF GASGRILL PR. ARRANGEMENT - Gasflaske medfølger IKKE
Lille gasgrill – 4 brændere
Stor gasgrill – 6 brændere

150,250,-

PARKERING
Parkering på P-pladsen foran bommen
Gæsteparkering inde på pladsen (Kun for gangbesværede)
WI-FI
Wi-Fi

GRATIS
15,Fra 30,-

pr. stk. 3,pr. stk. 4,-

PRAKTISK INFORMATION
Ribe Camping råder over en festsal, flere fællesrum og lokaler af forskellige størrelser.
Nogle af lokalerne er forbeholdt pladsens gæster og kan derfor ikke reserveres.
Vi udlejer vores lokaler til arrangementer såsom: Familiekomsammen, træf, fødselsdage,
konfirmationer, møder, seminar, konferencer, præsentationer, oplæg, foredrag og kurser.

BETALING:
Lokalelejen skal betales indenfor 14 dage fra reservationsdatoen.
Så snart lokalet er reserveret, sendes en bekræftelse med betalingsoplysninger.

Reservation af lokaler sker ved henvendelse på info@ribecamping.dk eller +45 75 41 07 77
-Reservationer er kun muligt op til et år ad gangen i forhold til egne arrangementer.

MADLEVERANDØR:
Ribe Camping er gerne behjælpelige med oplysninger på gode lokale madleverandør.
Madleverandørerne er nogle vi selv benytter til vores forskellige store og små arrangementer
henover hele året.

LEJEBETINGELSER:
Lejer har ansvaret for lokalerne i det lejede tidsrum, samt at der ikke sker skader på bygningen,
lokalet, service og inventar. Lejeaftale og betingelser træder automatisk i kræft og er bindende for
begge parter ved leje og betaling.
Vi gør opmærksom på at leje af lokaler hører under campingpladsens regler. Derfor skal der være
ro på pladsen kl. 23.00, og kørsel på pladsen imellem kl. 23.00 – 07.00 er ikke tilladt.
Benyttelse af legepladserne er kun tilladt i tidsrummet kl. 09.00 – 21.00.
Det er ikke tilladt at affyre konfetti eller fyrværkeri, hverken i lokalet eller udenfor.
OPRYDNING OG RENGØRING:
Det er lejers ansvar at følgende udføres.
•
Lokalet og udenoms arealer opryddes/forlades i samme stand som modtaget.
•
Affald/ pap/ tomme flasker/ dåser mv. fjernes – Se pladskort for containerplads.
•
Borde og stole rengøres.
•
Gulvet fejes i lokalet.
•
Køleskabet skal være tømt og aftørret efter brug.
•
Køkkenet rengøres og opvaskemaskinen tømmes/slukkes.
•
Alt service afleveres rent og sættes tilbage i samme orden, som det blev modtaget.
•
Ved leje af stofduge/ stofservietter, lægges disse i en klar affaldspose.

LEJE AF SERVICE, STOFDUGE OG STOFSERVIETTER:
Leje af service, stofduge eller stofservietter, skal være meddelt til Ribe Camping senest
14 dage inden arrangementet afholdes, samt der skal oplyses hvilket service der skal benyttes.
Der tilbydes kage-, frokost-, middags-, og dybe/tallerkener, bestik, kaffe- og underkopper,
vandglas og vinglas (24 cl), vandkander, termokander, kaffemaskine, elkedel og ta’ ting.
Er uheldet ude, og noget går i stykker, skal dette økonomisk erstattes af lejer.
*Servicen/opvaskemaskinen må KUN benyttes ved betaling af serviceleje.
VED AFBESTILLING:
- mere end 30 dage før arrangementet afholdes betales kun administrationsgebyr ved refundering.
- 30 – 14 dage før arrangementet afholdes betales 50% af lokalelejen.
- mindre end 14 dage før arrangementet afholdes betales hele lokalelejen.

Vi gør opmærksom på, at ved refundering pålægges et administrationsgebyr på kr. 250,Beløbet kan også stå som et tilgodehavende i op til 2 år fra indbetalingstidspunktet
-Her pålægges intet administrationsgebyr.

Hvis lejer efterlader lejemålet mangelfuldt i forhold til overstående punkter, opkræves ekstra
gebyr på kr. 500,Hvis lejer affyrer konfetti eller fyrværkeri i eller udenfor lokalet, opkræves ekstra gebyr på kr. 500,-

RIBE CAMPING – ÅBEN HELE ÅRET

