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FÖRSÄKRING

Anmälan är bindande för Utställare tills anmälan antagits eller avböjts
av Mässarrangören. Härigenom har bindande avtal träffats avseende
den utställningsyta som anges i mässarrangörens orderbekräftelse.
Fullständigt ifylld och undertecknad anmälan skall vara inkommen till
Mässarrangören för att gälla som giltig anmälan.

Utställare tecknar och bekostar försäkring för av honom utställda
produkter. Skador på eller genom utställda föremål orsakade skador inom
utställningsområdet regleras av berörd Utställare. Mässarrangören
tecknar försäkring på den uthyrda montermaterielen. Utställare ansvarar
för genom eget eller biträdes förvållande uppkommen skada på mässans
lokaler och områden ävensom för annan skada, vilken uppstått på grund
av utställarens underlåtande att efterse den förhyrda platsen.
Mässan ombesörjer allmän bevakning av utställningsområdet.

DISPOSITION AV UTSTÄLLNINGSLOKALER
Mässhallarna är disponibla för utställarna från dag som meddelas av
Mässarrangören. Inflyttning i monter får ej ske förrän monterhyran till
fullo är betald. I dispositionen ingår att utställaren får tillgång till sin
monter kl. 15.00 dagen innan mässan öppnar. Eventuell tidigareläggning meddelas alt. överenskommes separat.
Alla utställningsföremål skall vara fullt uppmonterade kl. 08.00
öppningsdagen. Utställaren förbinder sig vid vite om 5.000 kronor exkl.
moms att inte nedmontera och flytta ut ur montern innan mässan
stänger på avslutningsdagen.
Deltagare är skyldig underkasta sig de förändringar i plats och utrymme,
som av omständigheterna påkallas. Den av Utställare förhyrda platsen
får icke överskridas vare sig i fastställd höjd (maxhöjd 3 m) eller de
övriga dimensioner. Höjd får överskridas efter skriftlig överenskommelse med arrangören. Alla utställningsföremål måste vara bortförda
från mässområdet på av Mässarrangörens angiven dag och tid efter
mässans avslutande.

BETALNINGSVILLKOR M M
Plats och monter- eller utställningshyra erläggs mot faktura senast 20
dagar efter bokning. Moms tillkommer på angivna priser. Därest Mässarrangören nödgas till följd av krig, särskilda åtgärder från statliga och
kommunala myndigheter, strejk, lock- out, brand eller annan därmed
jämförlig händelse inställa, avbryta eller uppskjuta utställningens genomförande, återbetalas ej erlagd platshyra. Utställare äger däremot,
så snart utställningen kan avhållas, rätt till förtur avseende plats samt
erhålla viss kompensation för tidigare inbetald hyra i samband med
betalning av den nya hyran. Härutöver äger Utställare ej rätt till någon
form av skadestånd. Överlåtelse av förhyrd utställningsyta är ej tillåten
utan Mässarrangörens särskilda medgivande. För det fall utställaren
eller annonsören önskar avträda monter eller annonsplats, kan det ske
till en kostnad av 20% av fakturabeloppet om avbokning sker före
2015- 05-15 vad gäller monterplats/seminarium. Sker avbokning efter
detta datum debiteras utställare/annonsör hela beloppet.

UTSTÄLLNINGENS INNEHÅLL OCH UTFORMNING
Utnyttjande av film, ljudband o dyl. i samband med demonstration får
förekomma endast efter Mässarrangörens medgivande. Högtalare får
inte användas av Utställare annat än med skriftligt tillstånd från Mässarrangören. Utställare erinras om sina skyldigheter i samband med
utställning av maskiner m m enligt arbetsmiljölagen och Arbetarskyddsstyrelsens meddelande 70:4. Mässarrangören friskriver sig från allt ansvar
från skador eller åligganden till följd av att bestämmelser ej följts eller
godkännande ej inhämtats. Utställare ersätter Mässarrangören för alla
skador och utgifter till följd härav.

RENHÅLLNING
Mässarrangören ansvarar för renhållning av utställningsområdets
allmänna delar samt daglig städning av monter.

ÖVRIGT
Utställare är skyldig att underkasta sig de jämkningar i fråga om plats
och utrymme, vilka omständigheterna kan påkalla. Utställare är skyldig
att rätta sig efter de föreskrifter, som kan komma att meddelas av statlig eller kommunal myndighet. Mässan är icke ansvarig för kostnader
eller skador, som kunna uppkomma i samband härmed.

ANNONSER
Införes i den officiella tidningen för FöretagarForum 2015 veckan
innan mässan startar. Annonspriset är rabatterat för utställare och
avser införande i färg.
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