
Skadeskema for telte 
Er der sket en skade på dit telt står Camping Parkens skadecenter klar til at hjælpe dig igennem hele processen. 

Anmeld skaden hos forsikringsselskabet og udfyld skadeskemaet 
Du skal blot anmelde skaden hos dit forsikringsselskab og udfylde dette skema. Skemaet medbringes når teltet 
indleveres eller sendes pr. mail til skadesansvarlig Henrik Nygaard på cp@campingparken.dk sammen med 
følgende billeder (et krav fra forsikringsselskaberne, da det er dit køretøjs forsikring, der dækker dit telt): 

- Et billede af hele bagenden af campingvognen/autocamperen, hvor nummerpladen kan ses
- Et billede af stelnummeret

Du bliver kontaktet vedrørende det videre forløb, så snart skaden er takseret.

Indlevering af teltet 
Kontakt værkstedet på tlf. 9929 1059 eller service@campingparken.dk og aftal hvornår du kommer med det 
skadede telt.  

Teltet skal være tørt, rengjort og pænt lagt sammen i f.eks. teltpose. Skaden skal være tydeligt opmærket, 
f.eks. med en sikkerhedsnål og en strimmel af en engangskarklud. Servicecenteret er ikke ansvarlig
for skader der ikke er opmærkede. Er det dugen der er skadet, skal vi kun have de skadede dele (f.eks. teltdug,
tag, sider, fronter) indleveret. Er det stellet der er skadet, skal vi kun have de skadede stænger indleveret.

Bemærk: Ved totalskadede telte opkræves et takseringsgebyr på kr. 1000 (modregnes ved køb af et andet telt) 

Kontaktoplysninger 

Navn 

Adresse 

Postnr. og by 

Tlf. 

Forsikringsselskab 

Forsikringsselskab 

Skadenr. (valgfrit) 

Teltet 

Type Fortelt ☐      Lufttelt ☐      Letvægtstelt ☐      Universaltelt ☐  
Vintertelt ☐      Solsejl ☐      Autocampertelt ☐      Anneks ☐ 

Mærke/model Årgang 

Campingvognen/autocamperen 

Stelnr. Reg. nr. 

Skadetype 

Skadetype Kollision ☐     Storm ☐     Tyveri ☐     Nedfald ☐     Hagl ☐     Andet ☐ 
Type Dug ☐     Stænger ☐   

Skadens omfang 

Beskriv skadens 
omfang 
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