MARGRETETORPS JULMARKNAD
Allmänna bestämmelser

1.

Arrangören förbehåller sig rätten att avgöra vilka utställare som får förekomma på
marknaden då marknadens avsikt är att erbjuda publiken både bredd och kvalitet.

2.

Monterhyran faktureras i förskott. Anmälningsavgift på 500 sek ingår i avgiften.
Anmälningsavgiften återbetalas ej vid eventuell avbokning.

3.

Utställaren äger rätt att frånträda avtalet, som då skall göras skriftligen och senast en
(1) månad innan marknadens öppnande, debitering sker då med 50% av monterhyra,
därefter förfaller hela monterhyran.

4.

Montern ska vara klar den tid som arrangören anger och uppskattar en inredd monter
som ger julstämning. Montern måste vara bemannad under hela marknadens
öppethållande.

5.

Utställda varor får inte tas bort under den tid som marknaden pågår. Nedmontering
och bortförsel av inredning ska ske enligt arrangörens angivna tid dvs efter
marknadens stängning. Nedmontering av montern innan marknadens stängning
debiteras med en avgift.

6.

Skulle strejk, lockout, brand eller särskilda åtgärder från myndighet eller kommun
tvinga arrangören att ställa in marknaden, återbetalas ej erlagd monterhyra till
utställaren, men denna äger rätt till motsvarande monteryta när marknaden åter kan
genomföras.

7.

Arrangören ansvarar för den allmänna renhållningen. Utställaren ansvarar för
renhållningen i egen monter.

8.

Arrangören ansvarar ej för utställarens varor/produkter, ej heller för försäkring av skada
vållande av utställaren. Utställaren skall själv försäkra sina varor/produkter.

9.

Skada/åverkan på marknadsområdet som orsakats av utställare eller dess personal,
debiteras.

10. Varor som ur kvalitets- eller estetisk synpunkt eller på annat sätt anses olämpliga, får
inte ställas ut, och skall på egen bekostnad avlägsnas. Arrangören har rätt att vidta
åtgärder för att avlägsna olämpliga varor.

11. Utställaren får inte i montern demonstrera varor på ett sådant sätt som stör
omgivningen.

12. Utställaren är skyldig att följa Arbetsmiljölagens kapitel 3, paragraf 8, avseende
”anordning som utställes till försäljning eller i reklamsyfte erbjuder betryggande
säkerhet mot ohälsa och olycksfall”.

13. Arrangören frånsäger sig alla kostnader som uppkommer på grund av att utställaren
inte följer de angivna bestämmelserna.

