Generelle
forretningsbetingelser 2017
Pris:
Pris pr. m2 er kr. 449,- eksklusiv moms. Prisen inkluderer pålagt
og bortfjernet tæppe (sort), strømkabel på 7 amp fremført til
standen samt gratis Wi-Fi. Mindste standstørrelse er 9 m2 (3x3
m). Alle stande har en standarddybde på 3, 6 eller 9 meter.
Ved bestilling af standplads på begge messer ydes der 10 %
rabat på m2-prisen.
Herudover opkræves tilmeldingsgebyr på kr.1.950,- eksklusiv
moms, pr. stand, pr. messe. Tilmeldingsgebyret dækker generel
markedsføring af messen, se nærmere information herom på
www.cykelsportmessen.dk.
Forekommer der flere udstillere på én stand opkræves tilmeldingsgebyr pr. udstiller.
Arrangøren forbeholder sig ret til at forhøje den anførte standleje, såfremt der ved lov pålægges nye skatter, afgifter, o.l. som
påvirker standleje, materiel mv.
Betalingsbetingelser:
Ved tilmelding faktureres depositum kr. 1000,- plus tilmeldingsgebyr. Ved samlet standareal på 100 m2 og derover, opkræves depositum kr. 2000,- plus tilmeldingsgebyr. Betaling
heraf skal ske inden 8 dage fra fakturadato.
Den resterende standleje faktureres fra 1. august 2017.
Betalingsbetingelse – Løbende måned + 10 dage.
Ved booking efter 15. september er vor betalingsbetingelse Netto 14 dage.
Ved booking mindre end 14 dage før 1. opstillingsdag, indbetales den fulde standleje plus tilmeldingsgebyr netto kontant.
Ved for sen betaling forbeholder vi os retten til udleje standen
til anden side.
Afbestilling:
Tilmelding er bindende ved udfyldelse af tilmeldingsformular.
Annullering af stand skal ske skriftligt til km@cykelsportmessen.dk, og udstilleren er hermed forpligtet til at betale følgende:
50 % af standleje med mindre end 12 uger til 1. opstillingsdag.
75 % af standleje med mindre end 6 uger til 1. opstillingsdag.
100 % af standleje med mindre end 3 uger til 1. opstillingsdag.
Ved annullering refunderes tilmeldingsgebyret ikke. Depositum refunderes kun ved annullering inden den 18. august.
Benyttelse af stand:
Udstilleren er forpligtet til at overholde regulativer udsted af
arrangør, brandvæsen og andre offentlige myndigheder. Ønskes et større strømkabel end 7 amp, aftales og afregnes dette
direkte med messecentret.
Der må ikke sættes/klæbes materiale op på hallens vægge.
Vægge og hjælp til opbygning af stand kan lejes hos;

messecentret. Aftale om køb af drikkevarer til brug på standen
kan aftales med messecentrets café.
Skiltning og uddeling af reklameartikler er kun tilladt på eget
standareal, samt på områder anvist af arrangøren.
Personlige adgangskort udleveres på opstillingsdagen, til udstillerens personale ud fra bemandingsplan – må ikke benyttes
af andre uvedkommende.
Åbningstider:
Publikum: lørdag kl. 10.00 – 17.00 og søndag kl. 10.00 – 16.00.
Udstillere: fra kl. 9.00 begge dage.
Opstilling:
Opstillingsdag er fredag fra kl. 8.00-20.00. Det er ikke muligt
at opstille stand lørdag morgen uden forudgående aftale med
messearrangøren.
Udstillingsmateriale som leveres direkte til messecentret af
tredjepart skal aftales med messecentret og arrangøren senest
4 dage før 1. opstillingsdag.
Messecentret og arrangøren er ikke ansvarlige for eventuel
skade på udstillingsmateriel som leveres uden forudgående
aftale.
Nedtagning:
Nedtagning af stand samt fjernelse af alt materiel skal være tilendebragt senest søndag kl. 22.00. Hver udstiller har til ansvar
at fjerne alt fra sin stand, på nær gulvtæppe, strømkabel og lejet standmateriel.
Ansvar:
Udstiller er ansvarlig for enhver skade på personer, lokaler eller inventar, der forsages af udstilleren, dennes personale, eller
dennes varer eller udstillingsmateriel.
Arrangør er alene ansvarlig for skader, som skyldes fejl eller forsømmelser hos arrangørens faste personale.
Det påhviler udstiller selv at sørge for forsikring, og vær opmærksom på, at man udover at være forsikret på ejendele
også har fuld dækning vedr. personale samt ansvarsforsikring
på besøgende, som kommer til skade som følge af udstillers
aktiviteter. Arrangøren har intet ansvar for skader på personer,
varer, udstillingsmaterialer mv., der er forsaget af strøm- og
vandsvigt, oversvømmelser,
naturkatastrofer mv.
Force Majeure:
Såfremt krig, mobilisering, strejke, lockout, brand, myndighedernes forskrifter eller andre omstændigheder, som arrangøren ikke er herre over, vil umuliggøre gennemførelsen af
messen, er arrangøren berettiget til at flytte messen helt eller
delvist til andre lokaliteter eller at aflyse uden at ifalde erstatningsansvar over for udstiller.
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Reklamation:
Enhver reklamation skal være arrangøren i hænde senest 8
dage efter messens afslutning. Reklamation skal sendes pr.
mail til km@cykelsportmessen.dk

Standen må kun benyttes af den virksomhed, som aftalen er
lavet med. Fremleje/ fremlån er ikke tilladt.
Det er tilladt at sælge egne varer, men ikke at uddele/sælge
føde-og drikkevarer på standen, uden forudgående aftale med

Særaftaler:
Enhver særaftale mellem udstiller og arrangør, der ikke er påført tilmeldingen, vil ikke være gyldig medmindre, der efterfølgende er indgået skriftlig aftale herom.

