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Betingelser for deltagelse på udstillingen Have & Landskab 
 

 
Tilmelding og betalingsbetingelser  
Tilmeldingen foregår elektronisk via hjemmesiden. Ved tilmelding betales 50 % af standleje med 
betalingsfrist netto 14 dage, og resten med betalingsfrist den 1. juni 2017. Ved tilmelding efter den 1. juni 
2017 faktureres hele standlejen umiddelbart efter tilmelding.  Betalingen sker i danske kroner, ekskl. moms. 
Ved for sen betaling beregnes rente pr. påbegyndt måned, med den i aftaledokumentet anført rentesats. 
Såfremt betalingsbetingelserne ikke overholdes og standlejen udebliver, mister udstilleren retten til 
udnyttelse af det lejede areal, udstilleren forbliver forpligtet til aftalens indhold.  
 
I forbindelse med afmelding. Afmelding som foretages skriftligt inden den 1. juni 2017 sker mod betaling af 
50 % af standlejen. Ved afmelding efter 1. juni 2017 faktureres det fulde beløb 
 
Produkter og effekter 
Ved tilmelding oplyses hvilke produkter / effekter, der ønskes udstilles på standen. Udstilleren skal forsyne 
sin stand med udstillers navn og cvr-nr.  Have & Landskab udarbejder udstillerskilte som skal være synlige på 
standen.  
Have & Landskab anviser standplads og forbeholder sig retten til at omplacere udstilleren til en anden stand, 
samt ændre og / eller begrænse standen, hvis tekniske eller andre forhold taler herfor. Der vil i så fald blive 
foretaget en regulering af standlejen. Fremlån eller fremleje af standen er ikke tilladt. Ingen udstiller må 
iværksætte støbning, gravning eller boring af jordhuller. Et hvert brud herpå medfører erstatningsansvar.  
 
Bemanding og reklamering 
Standene må bemandes med firmaets egne medarbejdere. Det er kun tilladt at være repræsenteret med 
medarbejdere fra andre firmaer, såfremt disse firmaer udstiller på Have & Landskab (HL17), eller hvis de 
repræsenterer en udenlandsk leverandør, hvis produkter udstilleren har agenturet for. Der må ikke ved skilte 
eller lignende reklameres for andre firmaer eller for produkter, som ikke normalt forhandles af det 
udstillende firma. Dette gælder dog ikke, hvis produktleverandøren selv udstiller på HL17. Overtræder man 
ovenstående vil man blive faktureret for ekstra standleje. Uddeling af reklamematerialer må kun finde sted 
fra det lejede areal, af hensyn til de øvrige udstiller. Salg af drikke- og fødevarer er forbeholdt Have & 
Landskab.  
 
Ansvar og erstatning 
Udstillerne har selv ansvaret for de udstillede genstande gældende for både tyveri, brand, skader og anden 
form for beskadigelse. Ansvaret omfatter også skader på udstillingsarealet eller udstillingsværtens ejendom, 
samt eventuelle skader der påføres personer eller genstande på grund af fejl eller forsømmelse fra 
udstilleren eller dennes medhjælper side. Bemærk, at under udstillingen påhviler det udstillerne at 
overholde gældende arbejdsmiljøregler. Ved demonstrationer af maskiner og redskaber skal gældende 
sikkerhedsforskrifter ligeledes overholdes. Det anbefales, at der tegnes forsikring for udstillingsmaterialet, 
som dækker i tilfælde af brand, tyveri og beskadigelse.  
 
Adgangstegn 
For acces gælder adgangskort for udstillere og billetter for udstillingens gæster. 
Køb af stand på Have & Landskab inkluderer gratis adgangskort til personale og billetter til gæster. Udstillere 
kan invitere gæster via elektronisk link, man får tildelt ved tilmelding. 
 
Parkering 
Under udstillingen er parkering uden for egen stand, på veje og rabatter ikke tilladt. Indkørsel skal ske 
minimum 30 min. før, at udstillingen åbner for besøgende, og udkørsel må først ske efter udstillingen er 
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lukket. Under udstillingen må der ikke køres med bil på området. Al kørsel på udstillingsområdet kan kun 
foregå på anviste veje. 
 
Åbningstider 
Udstillingen i 2017 er åben onsdag 30. august kl. 9.00 til 16.00, torsdag 31.august kl. 9:00 til 18:00 og fredag 
01.september kl. 9:00 til 16:00. I disse tidsrum skal standene være bemandet. 
 
Opstilling 
Udstillingsområdet er åbent for opstilling fra fredag den 25. til tirsdag den 29. august - hverdage fra kl. 7.00 
til 19.00. Lørdag og søndag kl. 9.00 til 16.00 Udstillingsledelsen kan give tilladelse til, at opstilling påbegyndes 
tidligere, ligesom der kan foretages en fordeling af indkørselstidspunkter for udstillere. 
 
Vagtordning 
Udstillingsområdet er fuldt indhegnet, og hele udstillingsområdet vil uden for udstillingens åbningstid blive 
bevogtet af vagtselskab. Bevogtningen sker fra fredag den 25. august kl. 21.00 til mandag den 04.september 
kl. 7.00. 
 
Nedtagning 
Nedtagning må først påbegyndes fredag den 01.september kl. 16.00. Området skal være ryddet senest 
mandag den 04.september kl. 16.00. Hvorefter tilbageværende udstillingseffekter vil blive fjernet af 
arrangørerne på udstillerens regning. Udstillernes forsikring skal dække risikoen for hærværk, tyveri og 
lignende i hele perioden fra opstilling til afhentning. 
 
Aflevering af udstillingsarealer 
Arealerne skal afleveres i den stand, de befandt sig i før udstillingens begyndelse, dvs. retableret og 
opryddet. Der vil være opstillet containere til affald. Hvis retablering og oprydning efter udstillingsledelsens 
skøn ikke er udført, har Have & Landskab ret til at foretage retablerings- og rengøringsarbejder for 
udstillerens regning. Udstillingsledelsen kan give tilladelse til foretagelse af visse indgreb og arealændringer, 
som ikke skal retableres ved udstillingens afslutning. Det påhviler udstilleren at indhente tilladelse til at 
udføre arealændringer og gravearbejde. 
 
Installationer 
Der opstilles fuld service toiletter på området. El-installationer til standene påbegyndes ugen før, men kan 
først forventes færdige dagen før udstillingen åbner. Det er ikke tilladt af overnatte på pladsen. Have & 
Landskab hjælper og henviser til overnatningsmuligheder.  
 
Force Majeure  
Indskrænkninger af udstillingen, omfang, varighed eller placering, som følge af henstilling eller påbud (force 
majeure) givet af myndighederne, og som kan medføre at arrangørerne må opgive eller udsætte udstillingen 
giver ikke ret til reduktion af lejesum eller krav på erstatning. Have & Landskab kan ikke gøres ansvarlig 
herfor, hverken med hensyn til udgifter, forpligtigelser eller tab som udstilleren må pådrages sig i denne 
forbindelse.  
 
Udstilleren erklærer sig indforstået med at følge gældende regler og betingelser for deltagelse på 
udstillingen, betingelser beskrevet i nærværende dokument. Udstilleren må under udstillingen i alle 
sammenhænge rette sig efter Have & Landskab (arrangørernes) anvisning. Ledelsen af Have & Landskab 
forbeholder sig retten til at ændre eller supplere ovenstående udstillingsregler.  
 
 


