Hjertelig velkommen til ny sesong på Sørlandet Feriesenter! Vi håper
dere har hatt en god vinter og gleder oss selvsagt til sommeren!

SØRLANDET
FERIESENTER
VELKOMMEN TIL
NY SESONG!

Vi har fremdeles motorisert
plenklipper til utlån fra
resepsjonen.

Vi har fått nytt fakturasystem med KID, så eventuelle feil på fakturaen må
meldes til oss også vil dere bli tilsendt ny faktura.

NB! Helårstelt så som Isabella med vegger i duk regnes i samme kategori som
andre helårstelt så som isocamp og mestercamp. Alle helårstelt krever egen
søknad og utløser tillegget som i år er på kr. 2300,-

INFORMASJON, SESONG 2017
Vi gleder oss til ny sesong og vil her gi dere et lite innblikk i noe av det vi holder
på med i vinter, samt annen nyttig informasjon.

Dusjkort: Som vanlig gir vi
sesonggjester kr. 50,- ekstra
dersom dere lader kortet for kr.
500.PS. Det er halv pris på å dusje i
dusjanlegget under kafeen!
Havgløtt bad:
Vi har nå egne klippekort på
bading utenom juli måned. I år
gir vi bort ett slikt klippekort
per sesongplass. Gyldig i 2017.
Vanlige klippekort kan kjøpes
for kr. 395,- Dette er kr. 100,- i
ekstra rabatt.
Alle rabaterte/gratis klippekort
må betales og hentes i
resepsjonen senest 18. juni. Det
forutsettes at hele sesongleien
er betalt til riktig tid.

Servicehus: I servicehus vest har vi nå doblet varmtvannskapasiteten og tror
varmtvannsproblemene som har vært her da skal være løst. Vi beklager
ulempene som har vært her i de travle periodene. I servicehus øst bygger vi på
fire nye wc-rom. Så blir det mindre kø her.
Parkering: I skoleferien skal all ekstra parkering finne sted på den nye
parkeringsplassen ovenfor resepsjonen. Utover den ene parkeringen
(v/sesongplassen) som er inkludert i sesongleien må man betale for ekstra
parkering. Dette gjelder hele sesongen. Det koster kr. 450,- per sesong for ett
parkeringsbevis. Gi beskjed så sender vi egen faktura på dette. Uten
parkeringsbeviset koster det kr. 40,- per døgn for ekstra parkering.
TV: Signalene til vårt eksisterende tv-anlegg er nå slukket og vi må investere i
nytt anlegg for å kunne ta inn de nye signalene. Tilbudet vil bli omtrent som før.
Vi håper å ha dette klart før 01. mai. De månedlige tv-utgiftene øker nå drastisk
og vi vil fra nå av stoppe abonnementene / tv-signalene utenom sesongen.
Hogst av trær: Dette er et tema som naturlig nok interesserer mange og som vi
stadig får henvendelser om.
Vi har stor forståelse for at de fleste ønsker mest mulig sol og utsikt, samt minst
mulig nedfall på sin platting og vogn. Samtidig ønsker vi at det skal være
vegetasjon på feriesenteret. Siden det meste av vegetasjon tar noe sol, utsikt
eller har nedfall som faller på noens platting eller vogn er dette i mange tilfeller
motsigende interesser. Derfor ber vi om forståelse for at det er vårt ansvar å se
helheten og å prioritere det vi mener er viktig og riktig. Dette gjør vi
kontinuerlig, hvert år, uavhengig av personlige ønsker.

NB: INFO ANGÅENDE BETALING PÅ NESTE SIDE!

Lorem Ipsum Dolor

[Utgavenummer] :: [Dato]

Innbetalinger

Se vedlagt faktura!
NB! 1 del 50 % forfaller 01.03, 2 del og resterende 50% forfaller 01.05.
Kontroller at fakturaen stemmer med hva dere har/ ønsker for sesongen 2017.
NB! Avtalen gjelder for 1 år, fra 01.05.2017. Ved å betale faktura, bekrefter dere også at dere har lest og godtatt de
vedlagte vilkårene/reglene for sesongen 2017. NB!
Sjekk prisalternativene:
Vi har følgende 4 hovedkategorier av priser for sesongplass, som inkl. følgende:
Vogn med fortelt, inkl. strømforbruk 400 kwh, kabel TV. Parkering til 1 bil.
Kategori A = kr. 18900,- Spesielt fin plass nærme sjøen. (Eller ekstra stor plass)
Kategori B = kr. 15900,- Plass med utsikt og mulighet for platting på utsiden av forteltet.
Kategori C = kr. 14400,- Plass uten særlig utsikt og med platting på utsiden av forteltet.
Kategori D = kr. 13300,- Plass uten særlig utsikt og uten platting på utsiden av forteltet.
Prisene øker som vanlig med samme prosent som økningen i konsumprisindeksen. I år var økningen på 3,5%
Følgende er tillegg: (samme priser som i fjor)
Isocamp / helårstelt kr. 2300.- Vogn fra og med 7.0 meter kr. 1000.Ekstra parkering: kr. 450,- per sesong for ett gyldig parkeringsbevis. Ellers koster det kr. 40,- per natt, per ekstra bil.
Som i fjor betaler man for den strømmen man bruker. Prisen pr. kwh er kr. 1.50 + mva.
Det er forskuddsfakturert for ett minimumsforbruk på 400kwh, Kr. 650.- på vedlagt faktura. For forskuddsfakturert
strøm er det beregnet 10 % mva, da strømmen ikke er spesifisert på regningen. Ved sluttfakturering på strømmen,
etter sesongen, vil det bli beregnet 25% mva. på all strømforbruk som overstiger disse 400 kwh. Hvis strømforbruket
blir mindre enn 400kwh, vil ikke differansen bli tilbakebetalt.
På de plassene der det ikke er strømmåler, vil man kun betale forskuddsfaktureringen på strøm.
Fyll inn blanketten i bunnen av arket og lever i resepsjonen på slutten av sesongen, senest 30.09.2017. Eller send oss
samme info på epost. Dersom blanketten/ eposten ikke blir levert i tide må vi lese av strømmåleren og det vil påløpe ett
gebyr på kr. 200,Båtplasspriser: Plass langs fjell kr. 800.-. Plass i vaierbrygge kr. 1950.-. 2.0 m enkle kr. 2750.-.
2.5 m enkle kr. 3050.-. 2.5 m gangbar kr. 3500.-. 3.0 m gangbar kr. 4200.- 3.5 m gangbar kr. 4900.Dere sesonggjester har særlig gode priser på vaierbrygge og plass langs fjell. På de andre båtplassene er den årlige leien
lik som det andre betaler. Men en viktig forskjell er at sesonggjester slipper å betale innskudd. Innskudd er i år på
mellom 10.000,- og 37.000,- Innskuddet tilbakebetales ikke.
Hvis oppsettet viser feil for dere, eller dere ønsker å bytte kategori for båt eller vogn, vennligst gi beskjed så raskt som
mulig. Hvis dere ikke ønsker plass for 2017, vennligst gi oss beskjed snarest. Senest 01.03.
Vennlig hilsen

Ole Marius og Mads Henrik Sandnes
www.sorlandet-feriesenter.no

Strømforbruk (leveres etter sesongen, senest 30.09)

Navn:_____________________________________

Målerstand:______________

Dato:________________

Leveres innen 30.09
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Plass nr:_________

