
Søknad om tillatelse til å selge på plass, under Donavalls vilkår for salg på 
plass. (Se Leiekontrakt og regler for salg på plass). 

Utfylles av Leietaker/Vogneier: 

Vogneiers navn:___________________________________ 

Vogneiers plassnr:_______          Forventet salgspris:___________________ 

Jeg har satt meg inn i Campingplassens regler ved salg på plass, og vet at potensiell kjøper 
må godkjennes av campingplassdriver, jeg som selger skal betale provisjon av 
salgssummen på 6%, og salgssummen skal ikke være høyere enn campingenhetens verdi 
(altså beliggenhet er ikke en del av prisen). Dersom Campingplassen vurderer at Salgssum 
er vesentlig høyere enn verdien, kan det kreves vudert av takstmann før salg på plass kan 
godtas. (Vogneier må bekoste dette) Vogneier kan velge å ombestemme seg underveis i 
prosessen og heller velge og ta vogna med seg og selge utenfor campingplassen.                                   
Jeg er kjent med og samtykker i dette:__________ (svar med JA)  

Vogneier har gjort opp alle forfalte krav til Campingplassen:______ (Det må være gjort før 
det tillates solgt på plassen.) 

Sted/ dato:________________      Underskrift:___________________________ 

Vogneier må også sende campingplassen kontaktinformasjon på vognkjøper, når denne er 
godkjent og kjøpskontrakt er underskrevet mellom partene. (Vi trenger navn, adresse, tlf 
nr, og epost-adresse.) Videre må vogneier levere kopi av salgskontrakt til Campingplassen. 
(Dette kan også gjøres ved bilder av denne pr mail/sms.). Ang strøm: Ved salg før 
sesongstart leser vognselger av strømmen ved eierskiftet og sender dette til 
campingplassen, for å få betalt eventuelt strømbruk vinterstid. For vognsalg i sesongen må 
partene bli enige om hvem som skal betale et evnt overforbruk av strøm, mer enn 300 
kWh, og gi beskjed til campingplass.  

 

Utfylles av Campingplassen: 

Andre forutsetninger for at det tillates at vogn kan selges på plass: 

 

I denne konkrete situasjonen har vi på fritt grunnlag funnet det fornuftig å tillate salg av 
vogn på plass, slik at kjøper kan inngå ny leieavtale med campingplassen. 

Sted/ dato:________________      Underskrift:___________________________  

 

                                                           


