Generelle Regler 2020
Generelt
Udstilleren har ansvaret for, at de regler, som er
fastsat af messearrangør, brandvæsen eller andre
myndigheder, overholdes.
Udstilleren erklærer sig i øvrigt indforstået med at
følge gældende og specielle regler for messen. De
generelle regler er vedlagt
faktura/ordrebekræftelse/slutseddel & online

Glemte/efterladte ting/emballage
Glemte effekter opbevares på VBG Groups lager i
op til 1 måned efter messens afslutning, hvorefter
effekterne bortskaffes. Affald og emballage etc.
som er efterladt på standen vil blive fjernet for
udstillers regning – minimum kr. 950,-.
Forsendelse til standen
Ved fremsendelse af materiale til standen kan vi
tilbyde assistance ved af- og pålæsning, men det
betinger en forudgående aftale og sker mod
betaling.

Ansvar/ting- og personskade
Udstilleren og dennes personale har fuld
erstatningspligt for eventuelle skader på hegn,
lygtestander, bygninger, terræn samt eventuelle
effekter som borde, stole, telte lejet af
messearrangør. Udstilleren hæfter samtidig for
enhver skade på personer og ting, som måtte
forårsages af udstilleren, dennes personale eller
udstillingsmateriel. Derfor tilrådes udstilleren selv
at sørge for de nødvendige forsikringer.

Varelevering under messe
Levering af varer/køretøjer etc. til standene eller
kørsel på messeområdet efter torsdag kl.: 20:00
er ikke tilladt!

Risiko ved tyveri, brand, vandskade m.m.
Det er for egen regning og risiko, at genstandene
udstilles. Personskade, skade på ting eller tab, som
forårsages af udstilleren eller dennes materiel, kan
ikke lægges VBG GROUP SALES A/S til last.
Derfor tilrådes udstilleren selv at sørge for de
nødvendige forsikringer.

Støjende & lugtende aktiviteter på standen
Disse aktiviteter er ikke tilladt hvis de er til gene
for andre.

Bortskaffelse af affald
Udstilleren er forpligtiget til under og efter
messen at bortskaffe al affald, det kan ske i de
opsatte containere eller ved anden aftale.
Emballage
Tom emballage kan opbevares på
udstillingsområdet efter aftale med personalet hos
VBG GROUP SALES A/S. VBG GROUP
SALES A/S påtager sig ikke noget ansvar for
emballagen.

Koda/Gramex
Benyttes der musik er det udstillerens pligt at
overholde gældende regler og afgifter – f.eks.
vedr. Koda og Gramex.

Vagtordning
Der er vagt på pladsen uden for åbningstiderne,
torsdag fredag, lørdag & søndag.
Brandregler
Udstilleren har naturligvis pligt til at følge alle
henstillinger fra brandmyndighederne.
Der må ikke forefindes eksplosive stoffer samt
farlige eller skadelige materialer på standen,
ligesom benzin, gas, åben ild o.l. udelukkende må
benyttes i det omfang, brandmyndighederne
tillader det.
Ønskes dispensation fra brandregulativerne, er
udstilleren selv forpligtiget til at indhente disse.
”Bekendtgørelse nr. 553 af 21. januar 2001”
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Overtrædelse af lovgivning
Enhver overtrædelse af Dansk lovgivning, såsom
straffeloven, færdselsloven, bevillingsloven,
brandloven og dertil hørende regulativer, samt
nærværende regelsæt, kan medføre bortvisning af
udstilleren eller dennes personale fra messen.

Fremleje eller fremlån
Fremleje eller fremlån af benyttelsesretten til den
anviste stand er ikke tilladt, ligesom udstilleren på
ingen måde må reklamere for firmaer, der ikke er
tilmeldt som udstiller/medudstiller. Medudstiller
adm. gebyr kr. 2.395,-.

En beslutning om bortvisning træffes suverænt af
VBG GROUP SALES A/S som messearrangør.
Enhver bøde og evt. erstatningskrav som følge af
ovenstående, der måtte udstedes til arrangøren af
messen, vil blive faktureret videre til
overtræderen.

Salg på standen
Skal være i overensstemmelse med gældende
regler og lovgivning.

Regler vedrørende stand opbygning
Alle elinstallationer er udført af en ekstern
leverandør/installatør. Opstår der fejl eller andet,
da kontakt personalet hos VBG GROUP
SALES A/S.
Nedbrydning og opsætning af stande
Opsætning af standen sker i henhold til VBG
GROUP SALES’s anvisninger. Nedbrydning af
standen må ikke påbegyndes, ligesom ingen af de
udstillede produkter må fjernes, før udstillingen
officielt er lukket!
Tilbehør
Lejet tilbehør skal afleveres efter udstillingens
ophør på anviste plads. (Cafeteriateltet) Skal vi
have personale på opgaven, faktureres minimum
kr. 950,Egne telte, oversejl eller lignende, må ikke
anvendes af sikkerhedsmæssige årsager.
Alle flag skal tages ned hver dag, når messen
lukker.

Mad og drikkevarer må ikke medbringes
GV Ejby har de nødvendige tilladelser til
håndteringen af fødevarer, salg på messeområdet
og udskænkning. Så ønskes der drikkevare
og/eller forplejning på standen, SKAL det gå via
GV Ejby. Kontakt venligst VBG GROUP SALES
A/S for yderligere informationer.
Afmelding/Annullering
Såfremt udstilleren ønsker at udtræde af aftalen,
kan det ske på følgende betingelser:
Før 01-04-2020; annulleringsgebyr 25 % af den
aftalte leje.
Efter 01-04-2020; annulleringsgebyr 50 % af den
aftalte leje.
Efter 01-05-2020; annulleringsgebyr 100 % af den
aftalte leje.
Ved annullering forbeholder VBG GROUP
SALES A/S sig retten til at udleje standen til
anden side.
Udstillingen kan annulleres fra arrangørens side,
hvis det vurderes:
- at en afvikling ikke vil være fornuftig eller
rimelig, f.eks. ved for få tilmeldte.
- at det areal som stilles til rådighed og beror på
aftaler med de omkringliggende lodsejere, ikke
kan fastholdes.
- at der ikke kan opnås aftale med GV Ejby om at
stille med frivillige i tilstrækkelig grad.
- eller at forholdene vanskeliggør en afvikling af
messen. Gælder også force majeure.

Generelle Regler 2020
Ved eventuelle spørgsmål da venligst kontakt:
Kim Kristensen
E-mail:
kim.kristensen@vbggroup.com
Mobil:
63 46 01 05
Udgave 20180102PM

