
 • CHPevents koncept
Det er messernes formål, at præsentere et bredt udvalg af kvalitetsleverandører indenfor 
områderne have, bolig/interiør/brugskunst, mode, gastronomi, bil/båd, antik m.m.
 • Standleje og tilmelding
Det er ikke tilladt at fremleje, udlåne eller ombytte stande.
Idet messerne foregår i meget gamle bygninger, og udendørsarealer, er de forskellige stande 
ikke identiske. Der skal tages højde for eventuelle ujævnheder eller vejrforhold. Derudover 
må der ikke sættes søm, hæfteklammer og skilte på de gamle bygninger.
 • Betalingsbetingelser
Ved tilmelding betales 1. rate af standlejen, også kaldet reservationsgebyr på 2.000 kr. samt 
et registreringsgebyr på 200 kr. 14. dage fra fakturadatoen. Tilmeldingen er bindende, og 
restbeløbet skal indbetales inden messen! 
Dato for indbetaling af restbeløbet vil fremgå på en særskilt faktura. Hvis restbetalingen 
ikke er indbetalt denne dato, vil standen blive udlejet til anden side. Indbetalt standleje 
refunderes ikke såfremt udstiller skulle blive forhindret i at deltage.
 • Udstillingsmateriale
Udstillere medbringer selv udstillingsmateriale.
Dette gælder ikke telte, da alle telte skal bestilles gennem CHPevent. Dog kan der ved særlig 
aftale lejes stande inkl. plads til eget telt. Borde og stole kan ligeledes lejes gennem CHPe-
vent. 
Leje af stand er eksklusiv strømforbrug, såfremt udstillerne ønsker ekstra belysning, køle-
disk, kasseapparat m.m. på standen skal dette bestille separat.
 • Udstillerkort etc.
Hver udstiller får tildelt udstillerkort, som personalet på standen bedes bære.
 • Særlige bestemmelser
Gastronomiudstillere skal være opmærksomme på at det er eget ansvar, at deres stand lever 
op til kravene fra fødevarestyrelsen samt andre myndigheder.
Det er udstillernes ansvar at gasvarmere på standen afmærkes tydeligt, og placeres således, at 
person og materielle skader ikke opstår.
Udstillede varer og andre effekter tilhørende udstillere bør omfattes af udstillernes egne 
forsikringer, da disse ikke er omfattet af CHPevents forsikring. 
CHPevent har ligeledes ikke ansvaret for tyveri, brand, skader forårsaget af vejr, hærværk 
eller andre skadeforvoldelser på udstillernes varer og andre effekter.
 • Almindelige bestemmelser
Udstillerne har ingen krav på erstatning, hvis antallet af gæster ikke skulle svare til forvent-
ningerne. CHPevent forbeholder sig ret til at aflyse messerne i tilfælde af force majeure 
såsom storm, ved oversvømmelse, brand, pandemi el. lign. er CHPevent ikke forpligtet til at 
levere ydelsen/afholde messen, samt tilbagebetale stand leje såfremt der offentliggøres et 
ministerielt forbud for afholdelse af arrangementet.
Udstillerne har ikke krav på erstatning for andre afholdte udgifter, tabt arbejdsfortjeneste 
m.m.
CHPevent har ret til at flytte messen/eventet til et andet tidspunkt.
CHPevent har ret til at fremsende en efterregning på 1000 kr. ved efterladt affald på stan-
den.
Ved sammenpakning af standen før lukketid, sender CHPevent ligeledes en efterregning på 
2000 kr. �Markedsføring
Udstillerne er meget velkomne til at markedsføre messen på egen hjemmeside og de sociale 
medier.
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