
Huurovereenkomst voor de jaarlijkse kamp nr.... 
Tussen het meer camping Altenburg-Pahna = "Eigenaar" en......, toerisme.  
die in... = "Huurder" na contract. 
 
§ 1 Voorwerp van het contract 

 
Grootte vierkante: m m²  
Lengte: ............................. 
Breedte: ............................. 
Op het plein / buiten parkeren auto 
Indien buiten, waar: 
.......................................................................... 
Periode: 
Beginn:.............................................................. 
Ende: .............................................................. 
Als niet een van de partijen om de overeenkomst te beëindigen, is deze dan door een verdere seizoen / voor nog een jaar 

verlengd. 
 

 
 §  2 huur extra kosten  

 
De huur prijs voor permanente camping is volgens 

factuur te worden overgemaakt naar de rekening van de 

verhuurder, of bar- of unbar te betalen bij de receptie. De 

termijn voor betaling op de factuur is verplicht en een 

voorwaarde voor de home en opbouw van goedkeuring. 

Wanneer Nichtbe toeslagrecht op de afgesproken tijd 

camping vervallen na een termijn van twee weken na de 

vervaldatum van de factuur. Voor extra diensten (douche 

merk, energieverbruik, gebruik van de wasmachine en 

droger, enz.) is een toeslag volgens de geldige 

verordening van vergoeding verschuldigd.  

 
§ 3 Gebruiksvoorwaarden 

 
Zijn inbegrepen in de huurprijs: 

-Gebruik van de voorzieningen door 5 geregistreerde 

personen 

-Opzetten van een tent / caravan / camper  

Eerste en meer dan tent 

-Een auto en een Krad rangeren op de  

Parking (uitzondering: speciale regeling in artikel 1) 

-Elektriciteit en afval vergoeding voor huishoudelijk 

afval 

-extra kleine tent 2.00 x 2, 00 m voor de plaats  

aantal deelnemers ingeschreven na overleg met de  

Verhuurder  

Parkeren van auto's in de langdurige afwezigheid van de 

lessee of het plaatsen van  

Stacaravans en onverwachte personenauto's zijn niet 

toegestaan op de toonhoogte. Het parkeren van auto's aan 

anderen als de toegewezen parkeerplaats is niet 

toegestaan (weg, andere DC - gebieden). Dit moet 

gebeuren is te betalen Park bijbetaling van € 5,00 per dag. 

Voor het parkeren van auto's naar een andere plaats van 

DC is de schriftelijke toestemming van de huurder 

aanwezig. 

Minderjarigen kunnen gebruik maken van de cursus tot 

het bereiken van de leeftijd van 16 alleen in het 

gezelschap van een ouder of wettelijke voogd. De 

huurder houdt de hoogte op elk moment in een goede 

staat. Dit omvat het maaien van het gazon. De praktijk 

van een bedrijf, alsmede het opzetten van een permanente 

verblijfsvergunning op grond van de lessor zijn niet 

toegestaan. 

 

 
§ 4 Gebruik van pitch door derden 

 
Het gebruik van permanente dorp door  
andere dan de persoon waarnaar in de toepassing  
is mogelijk. 
Het geheven volgens de verordeningen geldig vergoeding 

kosten in rekening. 
Overnachting gasten inloggen wanneer u bij de receptie 

aankomt. Bij gebrek aan van de lessee toestemming voor 

gebruik door gasten in het hotel moet bekend zijn. Het 

parkeren is beschikbaar voor een vergoeding op de 

parking Beoordelingen.  

Onaangekondigde dag gasten kunnen verblijf van 8 ° ° tot 

22 ° ° uur op de plaats. De parking kan dagelijks worden 

gebruikt voor een vergoeding van 8 ° ° tot 22 ° °.  

 

§ 5 Ontwerp van de toonhoogte 

 
De pitch moet vormen, materiaal en kleur op de juiste 

wijze ontworpen worden en mengsel in het landschap. De 

installatie van het gebouw moeten stabiele en fit voor 

gebruik ortsveränderlich en ook onder invloed van 

externe invloeden. Er moet geen bedreiging of 

intimidatie. 
Een nauwkeurige beschrijving van het ontwerp is in de 

receptie en is deel van het Verdrag. 
Hier zijn enkele fragmenten:  
De sluiting en de afdichting van de toonhoogte door 

middel van beton, bestrating of trottoir tegel, evenals de 

toepassing van grind en gruis zijn niet toegestaan. De 

invoering van haring en andere objecten in de aarde mag 

alleen Max met een diepte van 0,30 m. Bomen kan niet 

weg, gemengd of anderszins worden beschadigd of 

aangetast (geen nagels gaan, installeren van antennes, 

voeg lijnen of verschnürungen tent) plantages zijn alleen 

in het kader van de bedrijfsverplaatsingen plan stemming 

toegestaan en vooraf met de verhuurder. Het karakter van 

het forest is om, is kleingärtnerische niet toegestaan. 

Ingangen van het pad naar het kamp van de Permanent 

moeten niet worden geplant. Coördineren met de 

verhuurder voor het planten, struiken en bomen. Tenten 

of caravans kunnen worden voorzien van vaste 

wederopbouw of toevoegingen. De laatste in de receptie 

specificaties zijn voor de omvang, materiaal en de aard 

van cantilever, geleden, en tenten. Camping niet 

materiële is dit niet toegestaan. Minimale afstanden naar 



naburige land en manieren moeten worden nageleefd. 

Niets anders is overeengekomen, is een auto op de 

camping geboden pitch. Verplicht te voldoen aan de 

bepalingen voor bescherming tegen brand (open haard, 

grillen, afstand gebieden onder constructie richtlijn). 
Herhaalde en ernstige schendingen van de voorschriften 

voor het ontwerp van het plein kunnen reden om 

buitengewone annuleren van het contract. 

 
§ 6 Levering en verwijdering  

 
De verhuurder de huurder voorziet van elektriciteit met een 

vermogen van 1.0 kW. Een knooppunt is toegewezen aan 

de huurders. De huurder is verantwoordelijk voor de 

veiligheid van de toevoegingen aan zijn site en het systeem 

in de plaats. Voor verstoring van de toe te schrijven aan 

fouten door de provider kunnen technische-ongevallen en 

technische gebreken derde partij de eigenaar niet 

aansprakelijk. Een overdracht van de macht aan derde en 

willekeurige inval in het elektrische systeem van de 

verhuurder zijn niet toegestaan. Drinkwater wordt verstrekt 

op kranen. Directe verbinding van de toonhoogte in het 

drinkwater-netwerk, alsmede de voordelen van drinkwater 

voor de irrigatie van de gronden is niet mogelijk. De 

bestaande afvalwater autoriteiten zijn de riolering. 

Chemische toiletten zijn uitsluitend voor de verwijdering 

van de chemische ruimte. Bladeren en stekken mag worden 

afgezet zich hanger. Vreemd materiaal zoals plastic zakken 

voor de verwijdering van afzonderlijk. Een kwijting op 

andere plaatsen zoals bermen, naburige plaatsen is te 

onthouden. Recycleerbare zijn verwijdering van 

afvalstoffen afzonderlijk bij het Hof waarde materieel aan 

de ausgehangenen openingstijden. Het beseht geen manier 

te ontdoen van eigen vuilnis. De betaalde aankoop van 

schroot, ruwe en gevaarlijke afvalstoffen is alleen op 

afspraak.  

 
§ 7 Gebruik van de faciliteiten van de verhuurder 

 
De mensen geregistreerd voor de camping residence kan 

gebruiken de sporten en recreatiefaciliteiten, evenals de 

sanitaire voorzieningen van de verhuurder. De huurder 

heeft hier, om ervoor te zorgen dat de apparatuur correct 

en met zorg worden gebruikt. De verantwoordelijkheid 

van zijn kinderen neemt de huurders op elk gewenst 

moment was. De opzettelijke vernietiging of 

beschadiging van planten van de verhuurder door de 

lessee of andere personen die op de toonhoogte of door 

gasten van de lessee zijn reden om te beëindigen 

annuleren van de lease-overeenkomst. Met behulp van de 

voorzieningen door kinderen onder de 6 jaar kan alleen 

worden begeleid door een volwassene.  

 
§ 8 Aansprakelijkheid en verzekering 

 
Als er geen grove nalatigheid of opzettelijk gedrag van de 

verhuurder, is het aansprakelijk  
voor elke schade opgelopen door de huurder, zijn 

familieleden en gasten en zijn eigendommen in het 

gebruik van toonhoogte, alsmede de uitrusting van 

recreatief park. De verhuurder is aansprakelijk voor 

eventuele schade veroorzaakt door derden, 

weersomstandigheden of wilde dieren, zowel als 

overmacht. De huurder is aanbevolen om te verzekeren 

zijn eigendom. Met de handtekening onder  
Dit Verdrag garandeert dat de huurder voor de veiligheid  

Gas fabriek, voorziet de regelmatige evaluatie en om te 

vragen het. Hij is aansprakelijk voor schade 
Pahna, de 
Verhuurder 
nalatig en opzettelijk gedrag. Alleen tot 3 cilinders (zijn) 

met een vulling gewicht van niet meer dan 11 kg per 

parking space toegestaan. 

 
§ 9 Bring huisdieren 

 
Huisdieren (honden, katten, vogels) kunnen worden 

ingesteld op de camping. Honden zijn niet vrij van kosten 

in overeenstemming met de prijzen voor permanente 

camping. Op de camping  
Lijn eis. Buren kunnen niet worden gehinderd door de 

veehouderij. In de afwezigheid van de huurder  
huisdieren niet gerangschikt mogen worden overgelaten.  
Voederen van wilde katten en jonge katten worden 

blootstelling verboden. 
Gebruik alleen de met uw favoriete. 
Aanhangsel hond Beach. Kennel kan niet worden 

gebouwd op de plaats. 

 
§ 10 Beëindiging van de huurovereenkomst 

 
De verhuur eindigt op de in artikel 1 bedoelde datum. 
Als een van de overeenkomstsluitende partij bekend zijn 

niet voort te zetten van het contract, het is uitgebreid door 

een ander jaar ooit. Aan het einde van de 

huurovereenkomst, passeert de huurders van dat 

voetafdruk worden activiteiten en neemt terug alle 

wijzigingen in de oorspronkelijke staat. 
Ook ten opzichte van de voorganger in de overeenkomst 

aangenomen wijzigingen zijn aan de originele staat 

dankzij dat onderwerp ook aanplant. 
Verdwijnen na beëindiging van de overeenkomst zonder 

opgave van het adres van de huurder of antwoordt binnen 

vier weken op de toepassing van een goedkeuring voor de 

verhuurder, is het recht, na een periode van twee 

maanden na de worp, worden spaties in de camping 

vistuig en verkopen van Freehand naar verdere 

schriftelijk verzoek. 
De verhuurder kan zonder voorafgaande kennisgeving, de 

contractuele relatie beëindigen als de huur binnen een 

wettelijke termijn van twee weken na de vervaldatum niet 

of niet volledig. Een voortijdige beëindiging van het 

contract is ook bedoeld voor aanhoudende schendingen 

van de voorwaarden en de camping en gebied 

regelgeving. Een opzegging van het contract in onderling 

overleg is mogelijk. 
Er is geen recht op restitutie van het pro rata bedrag. 
Een regeling met korte kampgeld is mogelijk. 

 
§ 11 Aanvullende overeenkomsten 
...................................................................................... 
......................................................................................  

 
§ 12 Slotbepalingen 
De verhuurder voert het huis rechts op het plein.  
De camping gebied volgorde is deel van het Verdrag. 

Wijzigingen in het contract vereist de schriftelijke vorm. 
 

Pahna, de  
Huurders 
 


