Udstillervilkår
Loppemarked i Bella/Loppemarked i Forum

Armbånd/Adgangstegn

Er indeholdt i stadelejen og fordeles/fremsendes som nedenstående
1 stade
2 stader
3 stader
4 stader

=
=
=
=

2 armbånd
3 armbånd
4 armbånd
5 armbånd



Alle stadeholdere og hjælpere skal bære armbånd på håndleddet under
ind- og udrykning samt under hele Loppemarkedet.
Armbånd skal fremvises på forlangende.



Ønskes yderligere armbånd kan de tilkøbes, kr. 50,- inkl. moms pr. stk.



Armbånd er personligt og må ikke overdrages til andre.

Armbånd fremsendes ca. en måned før Loppemarkedet, såfremt stadeleje er
indbetalt.
Adgang til hallerne

Endelige tider for indrykning/udrykning med varer/effekter fremsendes sammen med
armbånd.

Afbud

Stadeleje refunderes ikke ved evt. afbud efter armbånd er afsendt fra
Bella Center Copenhagen/Forum Copenhagen.

Banner m.m.

I Forum er det ikke tilladt at ophænge banner og effekter på gelænder
på balkonen.

Betaling af stadeleje

Du vil modtage faktura vedr. stadeleje på mail fra denne mailadresse:
lasernet@bellacenter.dk
Ønsker du faktura tilsendt med post tilskrives et gebyr på kr. 25,- inkl. moms.
Overhold venligst betalingsdeadline (som vil figurere på fakturaen),
da Bella Center Copenhagen/Forum Copenhagen ellers er berettiget til:



at udleje stadet til anden side
at opkræve et gebyr på kr. 100,- for evt. rykkerskrivelse for manglende indbetaling.

Biler i hallen

Der må ikke forefindes biler i hallen – hverken under Loppemarkedet, indrykning
eller udrykning.

Early Bird/opkøbere

Der vil i indrykningsperioden være adgang for Early Bird/opkøbere.

Effekter

Det er udelukkende antik og genbrug, der må udstilles/medbringes.
Dvs. der må f.eks. IKKE sælges:






Forsikring

Levende dyr
Mad og drikkevarer samt slik, tobak og alkoholiske drikke
Nye varer
På foranledning af Naturstyrelsen:
Truede dyrearter eller varer, der er produceret af dele heraf.
Se information fra Naturstyrelsen HER
Våben (herunder også knive)

De udstillede effekter henstår for stadeholders eget ansvar og risiko.
Beskyt dig selv mod tyveri, brand-/vandskade og andre ulykker.
Vi anbefaler at tegne en forsikring for dine ejendele, da disse ikke vil være dækket af
en Bella Center Copenhagen/Forum Copenhagen forsikring.
Bella Center Copenhagen/Forum Copenhagen har ikke ansvar for dine ejendele.
Stadeholder er erstatningspligtig for evt. skade på bygning/inventar tilhørende Bella Center
Copenhagen/Forum Copenhagen.

Hunde/katte m.m.

Husdyr må ikke medbringes i hallerne – hverken af udstillere eller besøgende.

Indrykningstider

Endelige tider vil blive fremsendt sammen med armbånd.

Udstillervilkår
Loppemarked i Bella/Loppemarked i Forum

Levende lys

Der må ikke være levende lys på staderne.

Parkering ved Forum

P-zonen gælder:

kl. 07.00 – 24.00 på hverdage

kl. 07.00 – 17-00 på lørdage

De første 2 timer er gratis ved brug af P-skive.
Automat v/Sankt Marcus Kirken tager Dankort og mønter.
Bilens registreringsnummer skal bruges ved betaling her.
Klik på dette link, hvor der kan læses om parkeringsbillet.

Parkering ved Bella Center/
Trailerparkering

Som udstiller på Loppemarked i Bella får du tilsendt en parkeringstilladelse.
Parkeringsområdet vil være bemandet, og vi henstiller til, at vagternes
retningslinier efterleves.
Trailere kan parkeres efter nærmere anvist område.

Stadeområde/-størrelse

Inkl. i stadelejen er et bord, som måler 240 x 80 cm.
Stadestørrelse er bordets længde og ca. 2 meter fra bordets yderkant
til bagbo/cykelhegn/væg.






Arealet mellem to nabostader deles ligeligt mellem stadeholderne –
opsæt ikke effekter her, der er til gene for nabostadet.
Det er ikke tilladt at opsætte effekter i gangareal eller uden for eget stadeområde.
Staderne skal være klar/bemandet senest en halv time før åbningstid på åbningsdagen –
er dette ikke tilfældet forbeholder Bella Center Copenhagen/Forum Copenhagen sig ret
til at udleje stadet til anden side uden erstatning til den oprindelige ejer.
Stadet skal være bemandet i hele åbningstiden.
Det er ikke tilladt at bore/skrue i søjler og vægge.



Flytning/ændring af stadeområde:
Bella Center Copenhagen/Forum Copenhagen er berettiget til at ændre placering på
allerede aftalt stade, såfremt det skønnes nødvendigt af hensyn til loppemarkedets
helhed og udtryk.



Videresalg
Det er ikke tilladt at videresælge/videregive sit stade til 3. part.



Adfærd
Det er ikke tilladt at optræde i beruset stand på Loppemarkedet,
dette medfører bortvisning.

Tobaksrygning

Er ikke tilladt i hallerne

Trådløst netværk

Der vil være trådløst netværk i hallen.

Udrykningstider

Endelige tider vil blive fremsendt sammen med armbånd.



Vagt

Den oplyste tid skal overholdes.
Af hensyn til de besøgende må nedpakning først påbegyndes,
når Loppemarkedet lukker.
Ved overtrædelse forbeholder Bella Center Copenhagen/
Forum Copenhagen sig ret til at udelukke stadeholder fra kommende
loppemarkeder.
Der må ikke efterlades resterende effekter på staderne.

I Forum vil der være nattevagt.
I Bella Center er hallerne aflåst og huset er 24-timer bemandet.

