
HORSENS HELSEMESSE – ENERGIEN I CENTRUM  2017. 

Messen afholdes i Sønderbro Kulturhus, Lindvigsvej 4, 8700 Horsens 

Lørdag d. 2/9 kl. 10.00-17.00 og Søndag d. 3/9 2017 kl. 10.00-16.00 

Vilkår for Messen 

Opstilling: Fredag d. 1. sept. 2016 fra kl. 16.00-20.00 

Lørdag d. 2. sept. 2016 fra kl. 07.00-9.30 (Messen åbner kl. 10.00) 

Indrykning: Standen skal være klar og bemandet fra kl. 10.00 - 17.00 lørdag og kl. 10.00  

- 16.00 søndag, hvis andet ikke er aftalt. Er standen ikke taget i brug kl. 10.00, når messen 

åbner, kan vi disponere over standen på anden vis. 

Nedtagning: Må først påbegyndes søndag d. 18. sept. kl. 16.00 efter messen er lukket, 

hvis ikke andet er aftalt. 

Afbestilling: Skal ske skriftligt på e-mail. Ved afbestilling før d. 1. juli beregnes altid gebyr 

på 1/3 af stand lejen = depositum. Ved afbestilling senere, er hele stand lejen forfalden til 

betaling. 

Stande: Alle stande er inkl. strømstik 220v., borde og stole efter ønske. Lamper og 

forlængerledninger medbringer udstiller selv. Bordstørrelser: 1x2m, 0,6x1,2m, 0,8x1,2m 

kan bestilles separat. 

Ansvar: Horsens Helsemesse – Energien i Centrum kan ikke drages til ansvar for brand 

og tyveri af materialer, inventar og udstillede genstande. Det påhviler den enkelte udstiller 

selv at tegne forsikring. Det er forbudt at anvende levende lys på standene. Brand skabe 

og nød døre må ikke tildækkes. Der må ikke indtages alkoholiske drikke på messen. Der 

er rygning forbudt på messen. Messelokalerne er tilsluttet Kulturhusets alarm system. 

Aflysning: Såfremt messen må aflyses eller flyttes til et andet sted eller til et andet 

tidspunkt pga. force majeure strejke, lockout eller andre omstændigheder uden for 

Horsens Helsemesse – Energien i Centrums kontrol, kan der under ingen 

omstændigheder gøres erstatningskrav gældende, hverken med hensyn til udgifter, 

forpligtigelser eller tab, som udstilleren måtte pådrage sig i denne forbindelse. 

Betalingsbetingelser: Betaling kan ske i 2 rater. Depositum = 1/3 af standlejen betales 

senest 8 dage efter tilmeldingen. Rest standleje = 2/3 betales senest 1. august. Ved 

manglende betaling pålægges et rykkergebyr på kr. 100,-. Vi rykker kun en gang. Derefter 

forbeholder vi os retten til at sælge standen til anden side.  

Indbetaling skal ske på: Reg. nr. 4727, konto nr. 4727275886. Husk navn og stand nr. 

ved betalingen.  

 

Ret til ændringer forbeholdes. 


