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   ALMINDELIGE VILKÅR - EASYFAIRS NORDIC AB   

 

I disse Almindelige Vilkår anvendes følgende 
definitioner: 

Arrangør: arrangøren af Messen, dvs. EASYFAIRS 
NORDIC AB, med hjemstedsadresse på Åby Arenaväg 
8 A, 431 62 Mölndal, Sverige, og hjemsted (på svensk 
säte) i Stockholm, registreret i Bolagsverket (det 
svenske selskabsregister) under selskabsnummer 
556314-1091. 

Messe: Messen, der arrangeres af Arrangøren, som 
beskrevet i ansøgningen om deltagelse. 

Udstiller: enhver person eller organisation, der 
ansøger om at deltage i Messen og/eller accepteres 
som deltager af Arrangøren i overensstemmelse 
med bestemmelserne i disse Almindelige Vilkår. 

ANVENDELSE AF DE ALMINDELIGE VILKÅR 

1. Disse Almindelige Vilkår finder anvendelse på 
kontraktforholdet og alle forpligtelser mellem 
Arrangøren på den ene side og Udstilleren på den 
anden side med hensyn til ansøgningen om 
deltagelse og deltagelsen i Messen. 

2. Ved at indsende en ansøgning om deltagelse i 
Messen accepterer Udstilleren udtrykkeligt, at alle 
forpligtelser mellem Udstilleren og Arrangøren i 
forbindelse med Messen er underlagt disse 
Almindelige Vilkår og ikke Udstillerens egne vilkår 
og betingelser, selv om sidstnævnte måtte være 
udarbejdet eller fremsendt efter tidspunktet for 
udarbejdelsen eller fremsendelsen af disse 
Almindelige Vilkår. 

3. For at være gyldig skal enhver fravigelse af disse 
Almindelige Vilkår være accepteret af Arrangøren 
ved Arrangørens forudgående og udtrykkelige 
skriftlige samtykke. 

ANSØGNING OM DELTAGELSE, AFBESTILLING 

4. Ansøgninger registreres i den rækkefølge, hvori 
de modtages. Arrangøren forbeholder sig retten til 
at ændre i rækkefølgen og tildelingen af pladserne 
for at sikre den bedst mulige udnyttelse af 
udstillingshallerne og for at sikre en så bred 
brancherepræsentation som muligt. 

5. Arrangøren behandler alle ansøgninger om 
deltagelse og er berettiget til at afvise tildeling af 
plads på Messen i tilfælde af, at Arrangøren finder 

tilstrækkelig grund til dette. Alternativt kan 
Arrangøren pålægge Udstilleren særlige regler eller 
betingelser, som Arrangøren måtte finde 
nødvendige. 

6. Hel eller delvis overdragelse af retten til at 
deltage til en anden part er ikke tilladt uden 
Arrangørens tilladelse. 

7. Afbestilling og/eller tilbagekaldelse af 
ansøgningen om deltagelse fritager ikke Udstilleren 
for forpligtelsen til at betale for bestilte varer og 
ydelser. Afbestilling kan kun foretages inden for 8 
dage uden opkrævning af afbestillingsgebyr. 
Afbestillingsgebyret opgøres efter denne periode på 
følgende måde: 

a) Hvis afbestilling meddeles mindst 6 
måneder før Messens åbningsdato, betales 
et afbestillingsgebyr svarende til 50 % af 
den samlede ordreværdi eksklusive moms; 

b) Hvis afbestilling meddeles mellem tre 3 og 
seks 6 måneder før Messens åbningsdato, 
betales et afbestillingsgebyr svarende til 
75 % af den samlede ordreværdi eksklusive 
moms; 

c) Hvis afbestilling meddeles mellem 30 dage 
og tre 3 måneder før Messens 
åbningsdato, betales et afbestillingsgebyr 
svarende til den samlede ordreværdi 
inklusive moms; 

d) Hvis afbestilling meddeles senere end 30 
dage før Messens åbningsdato, herunder 
på ethvert tidspunkt efter Messens 
åbningsdato, betales et afbestillingsgebyr 
svarende til den samlede ordreværdi 
inklusive moms og, hvis det er relevant, 
den samlede pris af eventuelle andre 
fakturaer, der skal betales til Arrangøren, 
med tillæg af SEK 10.000 med tillæg af 
moms i henhold til gældende regler som 
kompensation for Arrangørens byrde som 
følge af den forsinkede afbestilling. 
Udeblivelse fra deltagelse i Messen uden 
forudgående meddelelse om afbestilling 
sidestilles med sidstnævnte tilfælde. 

STANDE OG MESSEOMRÅDE 

8. Udstillingshallerne er tilgængelige for Udstillerne 
fra den dato, der er angivet af Arrangøren. Alle 
udstillede genstande skal være opstillet senest 
aftenen før Messens åbningsdato. Udstilleren er 
forpligtet til at acceptere enhver ændring af 
placering og plads, som omstændighederne måtte 
kræve. Den plads, der er tildelt Udstilleren, må ikke 
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overskrides, hverken i højden eller i andre 
dimensioner, uden forudgående tilladelse fra 
Arrangøren. Udstilleren er forpligtet til at overholde 
lokale og nationale forskrifter. Arrangøren er ikke 
ansvarlig for omkostninger eller skader, der måtte 
opstå i forbindelse hermed. 

9. Varer, som efter Arrangørens vurdering er 
åbenlyst uegnede til Messen, enten af 
kvalitetsmæssige eller æstetiske grunde, eller som 
af andre grunde ikke er hensigtsmæssige, må ikke 
udstilles. Hvis dette sker, skal varerne fjernes straks 
efter behørig varsel, og Arrangøren forbeholder sig 
retten til at træffe yderligere foranstaltninger, som 
Arrangøren finder nødvendige. 

10. Alle varer skal være fuldt licenserede (ingen 
piratkopier), beskattede og lovlige at sælge i det 
land, der er vært for arrangementet. Det er 
Udstillerens ansvar at sætte sig ind i og sikre fuld 
overholdelse af værtslandets love. Arrangøren 
forbeholder sig retten til at lukke enhver stand, der 
sælger varer, som ikke er fuldt licenserede, 
beskattede eller lovlige at sælge. 

11. Ingen drikkevarer eller fødevarer af nogen art, 
hverken færdigpakkede eller friske, må sælges eller 
uddeles uden forudgående udtrykkelig tilladelse fra 
Arrangøren. 

12. Arbejdende maskiner må kun udstilles, hvis de 
er lydløse, når de arbejder. Udstillerne gøres 
opmærksomme på deres forpligtelser efter national 
arbejdsmiljølovgivning til at sikre, at det udstyr, der 
udstilles med henblik på salg eller markedsføring, 
yder tilstrækkelig beskyttelse mod sundhedsfare, 
ulykker og personskade. 

13. Alle elektriske installationer skal godkendes af 
Arrangørens el-installatør, som er ansvarlig over for 
myndighederne. 

14. Arrangøren sørger for den generelle rengøring 
på messeområdet, men Udstilleren er forpligtet til 
at holde sin tildelte plads i ren og pæn stand. 

15. Alle udstillede genstande skal være fjernet fra 
udstillingsområdet efter Messens lukning på den 
dato, der er angivet af Arrangøren. I modsat fald 
risikerer Udstilleren, at Arrangøren fjerner varerne 
på Udstillerens regning. Standene må ikke 
afmonteres tidligere end 30 minutter efter Messens 
lukning. 

16. Hvis Arrangøren bliver pålagt at betale afgifter 
til staten eller lokale myndigheder på grundlag af 
Udstillerens leje eller anden udgift til deltagelse i 
Messen, accepterer Udstilleren at kompensere 
Arrangøren fuldt ud. 

17. De udstillede genstande må ikke fjernes fra 
deres plads under Messen. Toldpligtige varer må kun 
fjernes efter toldeftersyn og med 
toldmyndighedernes skriftlige tilladelse. Udstilleren 
skal selv afholde udgifterne til transport, opstilling 

og nedtagning af telte, pavilloner osv. samt 
udgifterne til tilslutning af el, vand osv. fra 
eksisterende hovedledninger. Transport kan udføres 
af Arrangørens officielle fragtleverandør til 
fastsatte takster. 

18. Den maksimale standhøjde på 2,5 meter må ikke 
overskrides uden forudgående tilladelse fra 
Arrangøren. Hvis en standhøjde på mere end 2,5 
meter er tilladt, skal der betales et ekstra gebyr. 

19. Det er ikke tilladt på messeområdet at 
reklamere for udstillinger uden for messecentret. 
Plakater må kun anbringes på steder anvist af 
Arrangøren. 

20. Da Arrangøren er politisk neutral, henstiller 
Arrangøren Udstillerne til at afholde sig fra enhver 
form for politisk propaganda. 

21. Udstilleren skal følge Arrangørens anvisninger og 
regler. 

22. Overtrædelse af ovenstående bestemmelser kan 
føre til udelukkelse fra Messen. I sådanne tilfælde 
har Udstilleren ingen ret til at kræve tilbagebetaling 
af allerede indbetalte beløb fra Arrangøren eller at 
kræve erstatning. 

DIGITALE TJENESTER OG PRODUKTER 

23. Hvis Arrangøren har en begrundet formodning 
om, at Udstilleren udøver ulovlige eller skadelige 
aktiviteter via Arrangørens digitale tjenester eller 
produkter (f.eks. via e-mail eller via direkte 
forespørgsler om et tilbud eller i den digitale 
messeguide) eller generelt bruger Arrangørens 
digitale tjenester og produkter på en uautoriseret 
måde (f.eks. krænker tredjemands immaterielle 
rettigheder eller udøver uredelig 
markedsføringsskik), er Arrangøren berettiget til at 
træffe enhver passende foranstaltning for at bringe 
denne uautoriserede brug af de digitale tjenester og 
produkter til ophør, herunder at nægte Udstilleren 
adgang til Arrangørens digitale tjenester og 
produkter med øjeblikkelig virkning og/eller at 
suspendere denne adgang, uden at Udstilleren er 
berettiget til tilbagebetaling eller erstatning. 

24. Ved afbrydelser af adgangen til Arrangørens 
digitale tjenester og produkter på grund af force 
majeure, andre forhold uden for Arrangørens 
kontrol, vedligeholdelsesmæssige årsager eller 
funktionsfejl er Udstilleren ikke berettiget til nogen 
form for tilbagebetaling eller erstatning. 
Arrangøren påtager sig at gøre sit yderste for at 
underrette Udstilleren om afbrydelsen inden for 
rimelig tid og for at holde afbrydelsen så kortvarig 
som muligt. 

25. Hvis de digitale tjenester eller produkter bliver 
midlertidigt afbrudt eller ophører, eller hvis der 
nægtes adgang til Udstillerens digitale indhold, 
hæfter Udstilleren for omkostningerne forbundet 
med de bestilte digitale tjenester og produkter, og 
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Udstilleren er i så fald ikke berettiget til at afbryde 
eller opsige sine forpligtelser over for Arrangøren. 

BEHANDLING AF PERSONOPLYSNINGER 

26. Arrangøren tager sine kunders datasikkerhed 
meget alvorligt og forpligter sig til at behandle 
personoplysninger, som Arrangøren indsamler eller 
modtager fra sine udstillere, i overensstemmelse 
med GDPR. Du kan finde flere oplysninger om 
Arrangørens behandling af personoplysninger i 
Arrangørens datapolitik på www.easyfairs.com. 

27. Inden for rammerne af denne aftale vil 
Arrangøren videregive Udstillerens 
personoplysninger til udvalgte tredjeparter for at 
sikre, at de digitale tjenester og produkter, som 
Arrangøren tilbyder, fungerer korrekt. 

28. Inden for rammerne af Messen kan Udstilleren 
forsyne Arrangøren med en liste over kunder og 
potentielle kunder, som Udstilleren ønsker at 
invitere eller informere om sin deltagelse på 
Messen. Arrangøren sender invitationer eller tilbud 
om deltagelse i Messen til de pågældende personer 
eller virksomheder. Udstilleren sikrer, at 
kontaktlisterne er udarbejdet i overensstemmelse 
med den europæiske databeskyttelsesforordning, 
og at de pågældende personer er blevet informeret 
om muligheden for, at Udstillerens 
samarbejdspartnere kan genbruge 
kontaktoplysningerne til markedsføringsformål, 
eller, hvis påkrævet, har samtykket hertil i 
overensstemmelse med de gældende regler på 
stedet for Messen. Udstilleren garanterer over for 
Arrangøren, at Udstillerens kunder eller potentielle 
kunder ikke vil gøre krav gældende mod Arrangøren 
om brugen af deres kontaktoplysninger til at 
informere dem om udstillingen eller relaterede 
arrangementer. Udstilleren skal straks informere 
Arrangøren om eventuelle indsigelser fra 
Udstillerens kunder eller potentielle kunder mod 
Arrangørens behandling af deres 
kontaktoplysninger. 

29. Arrangøren har ret til at foretage lyd- og/eller 
billedoptagelser af stande og/eller udstillere på 
Messen. Arrangøren har ret til at bruge sådanne 
optagelser til markedsføring, dokumentation og 
medieformål. Udstilleren garanterer, at Udstilleren 
ikke på nogen måde vil modsætte sig dette med 
henvisning til ophavsretten. 

IMMATERIELLE RETTIGHEDER 

30. Udstilleren garanterer, at Udstillerens 
aktiviteter i forbindelse med Messen ikke på nogen 
måde krænker tredjemands rettigheder, herunder 
immaterielle rettigheder (f.eks. ophavsret, 
varemærkerettigheder, patentrettigheder og 
designrettigheder), eller på nogen måde er forbudte 
eller ulovlige. 

FAKTURERING OG BETALINGSVILKÅR 

31. Fakturering og betalingsvilkår: 

a) Betalingsfristen er 30 dage netto. Ved 
betaling efter forfaldsdatoen vil der blive 
tillagt et rykkergebyr på SEK 60,00 eller 
tilsvarende i den pågældende valuta. 

b) Den første faktura sendes 8 dage efter 
ordreaflæggelsen. 

c) Årlige arrangementer faktureres med 50 % 
ved ordren og de resterende 50 % fire 
måneder før Messen. 

d) Arrangementer, der afholdes hvert andet 
år, faktureres med 20 % ved ordren, 30 % 
et år før Messen og de resterende 50 % 4 
måneder før Messen. 

e) Ordrer afgivet fire måneder før Messen 
eller senere faktureres umiddelbart med 
100 %. 

f) Deltagelsen skal være betalt fuldt ud 3 
måneder før Messens begyndelse. 

Indsigelser mod indholdet af ordrebekræftelsen skal 
fremsættes inden for 8 dage efter 
ordreaflæggelsen. 

FORSIKRING 

32. Udstilleren er forpligtet til at forsikre sig selv på 
passende vis i forbindelse med sin deltagelse i 
Messen, herunder for enhver skade, som Udstilleren 
kan forårsage på tredjemand og/eller tredjemands 
ejendom. I tilfælde af utilstrækkelig dækning 
hæfter Udstilleren for enhver skade, der ikke er 
dækket. 

FORCE MAJEURE OG AFLYSTE MESSER 

33. Bortset fra forpligtelsen til at betale de skyldige 
beløb er parternes forpligtelser afbrudt eller 
begrænset i tilfælde af force majeure. Ved force 
majeure forstås følgende: enhver uforudsigelig og 
uundgåelig begivenhed uden for parternes kontrol, 
som udgør en uoverstigelig hindring, der forhindrer 
parterne i at opfylde deres forpligtelser, såsom, 
men ikke begrænset til, naturkatastrofer, brand, 
mangel på (den nødvendige) strøm eller naturgas, 
netværksnedbrud, strejker, terrorhandlinger eller 
terrortrusler, epidemier eller pandemier, 
beslutninger truffet af bygningens ejer eller 
driftsleder, som medfører betydelige omkostninger 
ved brugen af lokalerne og/eller afviklingen af 
Messen og/eller gør den forbudt, og alle andre 
begivenheder eller situationer, som i væsentlig grad 
øger omkostningerne ved brugen af lokalerne 
og/eller afholdelsen af Messen og/eller gør den 
forbudt el.lign. 

34. Hvis en force majeure-begivenhed fører til 
udsættelse eller aflysning af Messen, betragtes alle 
forskudsfakturaer som forskudsfakturaer for den 
udsatte Messe eller den næste Messe. 

35. I tilfælde af et generelt rejseforbud, der er 
indført af myndighederne, eksempelvis som følge af 
en pandemi eller epidemi, og som rammer den by 
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eller region, hvor Udstilleren har hjemsted, og som 
forhindrer Udstilleren i at rejse til Messen, vil de 
forskudsfakturaer, der hidtil er udstedt til 
Udstilleren, blive betragtet som forskudsfakturaer 
for den næste Messe, medmindre rejseforbuddet 
skyldes, at Udstilleren ikke har overholdt de af 
myndighederne pålagte særlige betingelser, i 
hvilket tilfælde Udstilleren ikke kan påberåbe sig en 
force majeure-begivenhed, og forskudsfakturaerne 
således fortsat vil omfatte den Messe, som 
Udstilleren oprindeligt havde til hensigt at deltage 
i. 

36. Hvis afviklingen af Messen skulle blive 
vanskeliggjort på grund af uforudsigelige 
omstændigheder, som Arrangøren ikke har nogen 
vilje eller rimelig kontrol over – bortset fra de i 
punkt 33-35 nævnte omstændigheder, herunder, 
men ikke begrænset til, statslige foranstaltninger 
eller en retskendelse, sundheds- og/eller 
sikkerhedsforanstaltninger (bl.a. i tilfælde af en 
pandemi), enhver handling fra ejeren eller 
driftslederen af den bygning, hvori Messen finder 
sted, enhver strejke eller arbejdskonflikt, der 
påvirker Arrangørens personale, i et sådant omfang, 
at Messen ikke helt eller delvist kan finde sted på 
det planlagte sted eller på den planlagte dato (bl.a. 
fordi de pågældende omstændigheder ville gøre den 
urentabel), er Arrangøren berettiget til helt eller 
delvist at aflyse Messen, flytte den til et andet sted 
eller flytte den til en anden dato, eller til at 
forkorte Messens varighed og/eller tidsrummet for 
opstilling og/eller nedtagning, uden at Udstilleren 
er berettiget til nogen form for erstatning i den 
forbindelse. Udstilleren anerkender hermed, at 
Udstilleren under sådanne omstændigheder ikke er 
berettiget til tilbagebetaling, erstatning eller 
dækning af udgifter. I så fald skal de 
forskudsfakturaer, der hidtil er udstedt til 
Udstilleren, betragtes som forskudsfakturaer for 
den flyttede eller omlagte Messe. 

37. Uanset ovenstående er Udstilleren kun 
berettiget til at kræve tilbagebetaling af de 
fakturaer, som Udstilleren har betalt, hvis 
Arrangøren har besluttet at aflyse Messen som 
koncept i sin helhed, uden at Udstilleren har 
mulighed for at deltage i en tilsvarende eller 
lignende Messe på et senere tidspunkt. 

38. Hvis Arrangøren beslutter sig for ikke at afholde 
Messen af en eller anden grund (herunder af 
kommercielle årsager), selv om der ikke er tale om 
force majeure som beskrevet ovenfor, er Udstilleren 
kun berettiget til tilbagebetaling af allerede betalte 
forskud og fakturaer og ikke til nogen form for 
erstatning (hverken på grund af driftstab, 
omkostninger, mistet fortjeneste eller af andre 
årsager). 

ANSVAR 

39. Udstilleren er ansvarlig for enhver skade på 
personer, genstande, udstillingslokaler eller andre 
områder, som Udstilleren selv eller Udstillerens 
medhjælpere forårsager, samt for ethvert tab, der 

opstår som følge af Udstillerens manglende tilsyn 
med den af Udstilleren lejede plads. Udstilleren er 
ansvarlig over for Arrangøren for ethvert direkte og 
indirekte tab (herunder tabt fortjeneste, 
sagsomkostninger osv.), der opstår som følge af en 
hændelse, som helt eller delvist, direkte eller 
indirekte, er forårsaget af de udstillede genstande. 

40. Arrangøren er ansvarlig for den generelle 
sikkerhed. Arrangøren kan dog ikke holdes ansvarlig 
for Udstillerens varer eller for forsikring af 
Udstilleren og de udstillede varer. 

41. Arrangørens ansvar i henhold til aftalen og 
skyldforholdet mellem Arrangøren på den ene side 
og Udstilleren på den anden side vedrørende 
ansøgningen om deltagelse og deltagelsen i Messen 
er begrænset til direkte skader og omfatter således 
ikke følgeskader, tabt fortjeneste og andre 
indirekte skader. 

TVISTER OG LOVVALG 

42. Disse Almindelige Vilkår er underlagt svensk ret 
og skal fortolkes i overensstemmelse med svensk 
ret. 

43. Enhver tvist og ethvert krav, der måtte 
udspringe af eller opstå i forbindelse med disse 
Almindelige Vilkår, skal afgøres af de almindelige 
svenske domstole og med Retten i Stockholm (på 
svensk Stockholms tingsrätt) som første instans. 


