
 

Hus - & ordensregler for: 

FERIECENTER RÅGELEJE KLIT 
Skal sikre, at alle, der benytter sig af centret, til enhver tid kan nyde deres ferie. 

  
Lejligheder:      Centret består af tre typer lejligheder:  

A-lejl. – normeret til max. 6 personer  
B-lejl. – normeret til max. 5 personer  
C-lejl. – normeret til max. 4 personer  
Lejlighederne må iflg. brandvedtægterne kun benyttes af ovenstående  
antal personer.  

 
Receptionen:  Tlf. 4871 7661 Fax. 4871 6711 – E-mail: reception@raageleje-klit.dk  

Åbningstid: Mandag til fredag 10.00-12.00 – lørdag 09.00-11.00 og 14.00-16.30  
                             søndag 10.00-12.00  
  

Ankomst: Ejerne bedes meddele receptionen, om de ønsker at benytte deres lejlighedsuge, senest onsdag 

inden timeshareugen starter. 
 

Inventar:  Husk at se efter, om brandtæpperne er intakte. Der skal hænge to sorte snipper ud forneden. 

Centerets sengetøj og havehynder må ikke fjernes fra lejligheden. Liggestole forefindes i 
kælderen til fri afbenyttelse. Havehynder findes i solgårdens skur, og må ikke fjernes fra 
solgården. 

 
Husdyr:  Husdyr må medbringes i feriecenteret, men må ikke være til gene for andre.  

Husdyr må ikke opholde sig i møblerne eller sengene.  
Husdyr skal føres i snor på centerets område, og deres efterladenskaber skal fjernes.  
Det koster dkk.250,00 at medbringe dyr.  
 

Udendørs- Al færdsel på skrænten ud for B-lejlighederne er af sikkerhedsmæssige årsager  
arealer:  ikke tilladt.  

 
Grill:  Der må kun grilles i den fælles solgård ved øst gavlen – grills forefindes i solgårdens skur.  

   
Parkering:  Der er skilte med lejlighedsnumre på stensætningen, så hver lejlighed har sin egen 

parkeringsplads. Parkering udenfor eget lejlighedsnummer er ikke tilladt.  
Gæster henvises til parkeringspladsen overfor restaurant ”Søstjernen”. 
Der er for nuværende ingen mulighed for opladning af el-biler. Det er forbudt, at trække en 
ledning fra lejlighederne samt fra solgården. Det kan vores anlæg ikke holde til. 

 
 
Kl.22.30: Efter dette tidspunkt skal der være ro i og omkring centeret.  

  
 
Før afrejse:  Lejligheden skal være ryddet. Møbler skal være sat tilbage på oprindelig plads, hvis der har 

været flyttet rundt på disse. Affald og tomme flasker skal fjernes. Flasker bedes af-  
leveret i flaskecontainerne på den store P.plads overfor restaurant ” Søstjernen”.  
Ovn, køleskab og køkkengrej skal være rengjort. Opvaskemaskinen skal være tømt.  
Evt. lejet linned og håndklæder etc. bedes lagt i en bunke på badeværelset.  
Husk at tjekke alle skabe & safebox etc. for ejendele. Centret kan ikke holdes ansvarlig for 
glemte sager, og kan ikke påtage sig at eftersende disse.  
Køleskab må ikke slukkes ved afrejse  

 
Afrejse:  Lørdag senest kl.10.00  

 
Bestyrelsen 

Nov. 2019 

 

 

 


