BETINGELSER FOR

MØBELMESSEN Skandinavien 2019
1. Tilmelding kan ske på www.møbelmessen.dk/tilmelding eller ved indsendelse af udfyldt og underskrevet
tilmeldingsskema/kontrakt. Ingen tilmelding bliver registreret før tilmeldingsskemaet foreligger.
Tilmeldingen er bindende og udstilleren hæfter for den totale standleje når depositum er betalt.
• Arrangøren forbeholder sig retten til at fordele areal og placering af alle udstillere. Ønsker i den 		
forbindelse kan noteres på tilmeldingsskemaet.
2. Tilmeldingsformularen indeholder liste over alt der er inkluderet i standlejen. Alt andet skal aftales med
arrangøren i god tid før messen.
3. Arrangøren forbeholder sig ret til at stoppe tilmeldingen eller reducere i det tilmeldte areal, såfremt messen
bliver fuldtegnet før tilmeldingsfristens udløb. Såfremt et tildelt standareal fravælges, har arrangøren ret til at
nægte udstilleren plads eller anvise anden standplacering. Arrangøren forbeholder sig også ret til at nægte at
acceptere tilmeldinger og udstilling af visse varer og tjenester. Arrangøren har sidste afgørelse ved tildeling af
plads.
4. Standlejen for messen i 2019 udgør kr. 640,- + moms pr m2. Ved tilmelding før 1. juni dog kr. 585,- + moms pr. m2.

Betalingsbetingelserne er:
• Registrerings- og markedsføringsgebyr kr. 1900,-. Betales ved tilmelding.
• 20% af standlejen (depositum) forfalder til betaling senest den 1. juli 2019. Ved senere tilmelding 		
forfalder de 20 % ved tilmeldingen.
• Resten af standlejen (80%) forfalder til betaling den 5. oktober 2019.
5. Såfremt en udstiller ikke møder op til messen, annullerer sin deltagelse, eller bryder kontrakten, hæfter han for
tilmeldt standleje, også selv om pladsen bliver disponeret til anden side.
6. I hele messens åbningstid skal udstillerens stand være bemandet.
7. Det er ikke tilladt at fremleje udstillingsplads
8. Plakater og anden reklame kan ikke sættes op på udstillingsområdet (udenfor standen) uden efter særlig
aftale med udstillingsledelsen. Vareprøver og reklamemateriale må kun uddeles fra egen stand.
9. Udstiller er økonomisk og juridisk ansvarlig for skader de selv, deres medarbejdere, produkter og lign. påfører
bygninger, indretninger, anlæg og personer. Udstiller forpligter sig til at følge almindelige såvel som særlige
påbud og sikkerhedsforskrifter som arrangøren finder påkrævede. Nødvendige reparationer og udbedringer af
skader sker på udstillers regning. Specielt bør skader på gulv, tæpper og vægelementer undgås. Udstiller må
selv sørge for al transport, montering, pakning og bortkørsel af sine varer. Alt udstillers gods bør være mærket
med udstillers navn.

10. Efter messen skal standen afleveres uden affald, dekorationer e.l. Eventuelle udgifter til oprydning vil blive
belastet til udstilleren.
11. Der vil være normal overvågning af messehallerne i hele messeperioden, men messen påtager sig intet ansvar
for udstillede varer eller personlige ejendele. Nødvendige forsikringer dækkes af udstiller.
12. Opstilling af standene kan ske fra mandag d. 4. november 2019 fra 8 til 18 og tirsdag d. 5. november 2019 fra
8 til 20.
13. Nedbrydning af standene kan ske fredag den 8. november fra 16 til 24, samt mandag den 11. november fra 08
til 12, hvor standen skal være helt tom. Enhver form for nedbrydning eller flytning af udstillede modeller inden
kl. 16 på den sidste dag, er forbudt.
14. Hvis messen på grund af omstændigheder uden arrangørens kontrol, herunder force majeure, brand,
oversvømmelse, strejke, lockout o.l. ikke kan afvikles, har udstilleren ikke krav på nogen form for erstatning fra
arrangøren.
15. Det forudsættes i øvrigt at udstilleren overholder alle love og indhenter evt. nødvendige tilladelser fra ansvarlig
myndighed.
16. Ovennævnte gælder enhver bestilling uanset hvilke reservationer der er taget.
17. Arrangøren forbeholder sig retten til at anvende udstillers navn og billeder fra messen i forbindelse med
markedsføring af MØBELMESSEN Skandinavien.

