Mars 2015

Ordensreglement for Muri Hytteutleige
§ 1 Reglement er utarbeidet for Muri Hytteutleige, Muri, 6210 Valldal, og skal
regulere forholdet mellom eiere av Muri Hytteutleige og leiere.
§ 2 Leiere/gjestene er de som mot vederlag disponerer areal, eiendom eller retter
m.m, herunder vogn/ bobil oppstilling, hytter, overnatting, sanitær m.m,
tilhørende Muri Hytteutleige
§ 3 Leiere skal rette seg etter betjeningens anvisninger og plikter å sette seg inn i
gjeldende forskrifter for campingplasser som vedrører brannvern, gass og evt.
andre særbestemmelser.
§ 4 Standard vedlegg til campingkontrakter gjeldende for Norddal Kommune
skal følges, om da ikke eierne av Muri Hytteutleige bestemmer annet.
§ 5 Det er ikke tillatt å sette opp egne innretninger i tillegg til telt og
campingvogn, herunder gjerde platting og lignende installasjon uten tillatelse fra
campingens ansvarshavende. Bod/ tilbygg til vogn, eventuelt telt som er en fast
konstruksjon, skal ikke benyttes til annet formål, herunder for eksempel
kjøkken, soverom eller bar.
§ 6 Ny etableringer og endringer av eksisterende enhet skal søkes eiere av
campingplassen skriftlig. Søknaden skal inneholde detaljert tegning/skisse av
eksisterende, og ny plan, med alle mål og avstander til nabo/andre enheter. Alle
nye, faste konstruksjoner skal tilfredsstille brannkrava/ være brannisolert, i
henhold til føresegnene. Størrelsen på vogn med platting/enhet, skal ikke
overstige 10m x10m.
§ 7 Framleie / utleie av vogn og plass er ikke tillatt.
§ 8 Meld fra om adresse-, mail-, og telefonendringer om dette skjer.
§ 9 Ved ønske om salg av vogn, skal selger FØRST henvende seg til eiere av
campingplassen, da nye forhold kan medføre endring av eksisterende plass eller
retningslinjer for kjøperne av enhet. Dette er selgers ansvar.
§ 10 Nye eiere skal møte i Informasjon til registrering.
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§ 11 Grovavfall/ spesialavfall skal leveres på miljøstasjonen.
I Norddal Kommune er denne beliggende i Djupøyna.
Alle har selv ansvar for å bringe denne type avfall dit.
Det skal ikke settes noen form for avfall ved veikanten, ved Brusehuset, og
grovavfall skal ikke blandes med matavfall i de grønne containerne.
Søppel skal sorteres etter sitt slag/ type.
§ 12 Det skal vises hensyn ovenfor andre gjester og campingplassens naboer. På
den tildelte plass skal gjesten sørge for god orden og renslighet. Radio, tv etc.,
skal brukes med omtanke og spesielt mellom 23.00 og 07.00. Overtredelse kan
føre til advarsel og bortvisning ved gjentagelse.
§ 13 Campingplassens gjester er selv ansvarlige for egne eiendeler og utstyr,
herunder sikring av griller, møbler og annet ved avreise og ved sesongslutt.
§ 14 Skade som blir gjort på campingplassen skal betales av skadevolder
§ 15 Hunder og andre kjæledyr skal holdes i bånd og luftes utenfor
campingplassen. Husk pose!
Eier skal ha kontroll på sitt kjæledyr og dette skal ikke springe fritt.
Respekter andres privatliv og eiendom.
§ 16 Unødvendig kjøring bør unngås og all kjøring skal skje i gangfart.
§ 17 Barnelek (sykling, ballspill, gjemsel..) skal ikke foregå mellom vognene til
andres sjenanse. Eventuelt skadeverk betales av skadevolder.
§ 18 Bruk av trampoline skjer på eget ansvar. Gjestene er pliktige å rette seg
etter eiers retningslinjer.
§ 19 Fellesfasiliteter, dvs. toaletter, vaskekum, tømmestasjon o.l, skal etterlates
rene og ryddige.
§ 20 Gjester som opptrer beruset, viser usømmelighet eller forstyrrer ro og
orden, kan vises bort, om nødvendig med politiets hjelp.
Det samme gjelder gjester som foretar avtrede utenfor fellesfasiliteter eller på
annen måte forurenser plassen.
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