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Gå ind på www.sommer-camp.dk og vælg i menuen ”Praktisk -> Udlejer login” 

 

På login-siden indtaster du dit brugernavn og din adgangskode som er oplyst i dit følgebrev, og tryk 

herefter på knappen ”Log på” 

 

Vejledning i brug af Sommercamp’s camping udlejnings system 

 

Side 2 af 6 

 

Hvis det er første gang du logger på, vil du blive bedt om at opdatere dine kontaktoplysninger. De 

generelle oplysninger vil blive vist sammen med din(e) vogn(e). Din email vil derimod kun blive brugt 

internt i systemet, og ved evt. henvendelser fra Sommercamp kontoret, samt hvis du glemmer din kode. 

Hvis vi ikke tidligere har modtaget din email, vil der være forudfyldt en ”falsk” email-adresse, som du bedes 

opdatere med det samme.  Tryk herefter ”Opdater”, og de bliver ført videre til campinglisten. 
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På campinglisten kan du se en oversigt over samtlige ledige campingvogne der er indtastet i systemet, både 

dine egne og andres. Derudover vil du kunne se de vogne som du selv har indtastet, som enten er fjernet 

fra listen eller er blevet udlejet til en lejer. Disse vil figurere med en gennemstregning.  

Ved alle dine egne indtastninger har du mulighed for at vælge ”[rediger]”, for at ændre oplysningerne 

og/eller ændre status for vognen, fx hvis den er blevet udlejet.  

Derudover har du mulighed for at tilføje en ny vogn i systemet, ved at klikke på linket i toppen, med teksten 

”[Tilføj udlejningsvogn]”. 
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Når du vil tilføje en ny udlejningsvogn, udfylder du alle oplysningerne om vognen, og trykker på knappen 

”Opret”. Bemærk, at vognen først bliver tilføjet, hvis alle felter mærket med * er udfyldt.  

Antal senge skal forstås sådan at de to tale tilsammen angiver det samlede antal pladser i vognen. ”Antal 

senge (voksne)” angiver således alle de sengepladser hvor en voksen vil kunne ligge.  ”Antal senge (børn)” 

angiver således de øvrige sengepladser, som ikke normalt vil kunne benyttes af en voksen, men derimod 

egner sig til et barn. 

  

 

 

 

  



Vejledning i brug af Sommercamp’s camping udlejnings system 

 

Side 5 af 6 

 

Hvis du har behov for at ændre i oplysningerne til vognen, klikker du på linket ”[rediger]” udfor vognen i 

listen som nævnt på side 3. Dette gælder også hvis du har fået udlejet din vogn, og derfor gerne vil fjerne 

den på listen og udskrive en forudfyldt standard kontrakt, eller hvis du af en anden årsag ønsker at få 

vognen fjerne fra listen.  

Hvis du har fået vognen udlejet, skal du under status vælge ”Udlejet”, og herefter vil en række nye felter 

blive synlige. Du udfylder nu oplysningerne om din lejer, herunder lejeres ønskede placering af vognen på 

camp-pladsen. (Vigtigt: Husk at få dette oplyst fra lejeren, da det er vigtigt ift. logistikken under 

Sommercamp.) 

Endelig kan du tilføje en kommentar til kontrakten, herunder evt. specialaftaler og info og udveksling af 

nøgler mv.  

Tryk nu på knappen ”Opdater”, og et nyt link med teksten ”[Udskriv standard kontrakt]” vil dukke op i 

bunden af siden. Her kan du nu udskrive en forudfyldt standardkontrakt, som du kan sende til din lejer. 

Vognen vil nu ikke længere figurere på den offentlige liste over ledige vogne, men du vil stadig kunne se 

den på listen, dog med en gennemstregning gennem teksten, så du senere kan opdatere oplysningerne hvis 

du skulle få brug for dette.  
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Når alle oplysninger om lejeren er udfyldt i systemet, kan du let udskrive en standard kontrakt, som du kan 

sende til din lejer.  

 


