Fredrikstad, 17.02.2019.

Til alle sesonggjester
Det nærmer seg sesongstart for Bevø Camping. Vi inviterer derfor dere som hadde sesongplass ved avslutningen
av 2018 til en ny sesong på Bevø og gir dere muligheten til å beholde samme plass i 2019.
Vi har denne sesongen satt av lørdag, 27.04.2019, kl. 10.00 til innkjøring for de som ønsker å beholde samme
plass som i fjor. Det vil bli en egen kø for de som har forhåndsbetalt, slik at de kan slippe raskere inn.
Dersom du ønsker å bytte plass, kan du møte i resepsjonen søndag, 28.04.2019 kl. 10:00 – 12.00. Det vil da bli
gjort en samlet vurdering av tilgjengelige plasser. De som har fått godkjenning på bytte av plass må flytte og
rydde den gamle plassen umiddelbart (det kommer nye gjester kl. 12.00 som kanskje skal ha din gamle plass).
Åpning for øvrige kunder, med ønske om en ny plass vil skje søndag, 28.04.2019, kl. 12:00.
NB! Plasser som ikke er registrert innen den tid anses som ledige.
Sesongkort til bommen må byttes med nye kort for 2019. De gamle kortene skal leveres inn. Mistet kort blir
belastet med kr. 100,- pr. kort. De som ikke leverte inn adgangskortene ved sesongslutt, må gjøre det ved
åpningen ellers så blir de belastet med kr. 100 pr. kort for å få nye kort som virker.
Vi anbefaler alle å forskuddsbetale, da vil innsjekkingen gå raskere og du slipper da å stå i betalingskø.
Om du ønsker å beholde samme plass, men ikke har muligheten til å møte på åpningsdagen, MÅ du
forhåndsbetalte for å sikre deg plassen (se informasjon under).
Ved forhåndsbetaling skal følgende informasjon benyttes: Forfall: 04.04.2019
Beløp: 13.250,- inkl. mva. Betalingsinformasjon: Kunde-Id/plassnr.

Til konto: 97133596406

Hvis du ikke husker din kunde-id (men har plassnr.), kan du finne kunde-id på vår web-side.
Betalingen må skje innen forfall for at reservasjonen skal være gyldig.
Det er ikke mulig for noen å slippe inn med bil på Bevø før åpning. Dette gjelder for alle typer transport,
også for transport av materiale, pukk o.l. Bommen vil ikke bli åpnet før kl. 10.00 på åpningsdagen. De
ansatte på Bevø har mye å gjøre i tiden før åpning, så vi ber om forståelse for at de ikke kan forstyrres i
denne periode. Det er mulig å parkere på parkeringsplassen og gå inn til vognene med utstyr.
Vinterlagring av vogn/telt (2019/20) må være betalt før 17.08.19. Gjelder også for vintertelt som står alene.
Sommer-telt må tas ned før stenging, det er kun godkjente vinter/helårstelt som kan stå oppe i vintersesongen.
Vi ønsker velkommen til en ny sesong som varer helt frem til 08.09.2019.
Alle leietakere skal sette seg inn i regelverket for Bevø Camping. Disse fines på vår web-side i Bar Bevø og i
resepsjonen.
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