
AVTALE OM DELTAKELSE  
på Hår & Skjønnhet 2019 
Sted: Clarion Hotel The Hub Dato: 16. mars 2019 

 

Denne avtalen er inngått mellom Hår og skjønnhet AS og: 

Firma:………………………………………………………………………………………… Foretaksnr.: ……………………… 

Adresse: ………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Postnummer: …………………Poststed: ………………………………………………….Telefon:………………………. 

Kontaktperson:……………………………………………………………………………………………………………………….  

Mobil:……………………………………………   E-post:…………………………………………………….  

 

 

Fylles ut om fakturaadressen er en annen enn over: 

Firma:…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Adresse:……………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Postnr.: …………………………………………. Sted:……………………………………………………………………………. 

 

 

Betingelser 
1. Det er et begrenset antall plasser i leverandørområdet tilgjengelig. Fordelingen gjøres etter 

først til mølla – prinsippet.  
2. Endelig uttegning og fordeling av plasser gjøres etter 1. januar, eller så snart alle plassene er 

solgt.   
3. Hva som er inkludert i "pakke-løsningene" er angitt for hver pakke på neste side. 
4. I deltakelsen inngår mulighet for aktiviteter for studenter/elever under utdanning til fagene. 

Detaljer for dette kommer vi tilbake til.  
5. All møblering og profilering må gjøres innenfor eget areal. Det er ikke mulig å plassere noen 

former for materiell utenfor angitt areal.  
6. Det er ikke tillatt å dele ut "goddie bags" med vareprøver i leverandørområdet eller 

fellesarealene. Det er kun tillatt å gjøre dette under gjennomføring av seminar i møterom i 3. 
etg.  

7. Det er ikke tillatt med musikk-/lydanlegg på arealet i leverandørområdet. 
8. Aktiviteter på scenen: 

a. Det settes opp en egen kjøreplan som koordineres/tilpasses andre aktiviteter i 
arrangementet. 

b. Materiell som lydfiler, filmer etc, MÅ leveres i henhold til egen beskrivelse i forhold 
til format og tidsfrister etc. Følges ikke dette, er IKKE arrangør ansvarlig for 
eventuelle problemer som oppstår under avviklingen.  

c. For alle innslag på scenen, settes det opp en plan for generalprøver. Innøvelse av 
koreografi og andre elementer må gjøres på forhånd. 

d. Tildelt tid må overholdes, både når det gjelder gjennomføring og generalprøver. 
9. Arrangementets åpningstider for publikum 9.00 – 16.00. 
10. Øvrige betingelser, se senere i dokumentet. 



 

Pakker og priser 

Alle priser er ekskl. merverdiavgift (MVA). Kryss av for ønsket pakke. 
Se invitasjonen for beskrivelse. 

□ Pakke "The Village" kr 15 000,- 

Plass i 1. etg. med kun areal i henhold til beskrivelse i invitasjon 
 

□ Pakke 1 RSmall kr 62 750,- 

Rund stand i leverandørområdet og 1 time i lite møterom 
 

□Pakke 2 RMedium kr 67 500,- 

Rund stand i leverandørområdet og 1 time i stort møterom 
 

□Pakke 3 RLarge kr 112 750,- 

Rund stand i leverandørområdet og 1 time lite møterom og 20 minutter på scenen 
 

□Pakke 4 RXLarge kr 117 500,- 

Rund stand i leverandørområdet og 1 time stort møterom og 20 minutter på scene 
 

□ Pakke 5 FSmall kr 82 750,- 

Firkantet stand i leverandørområdet og 1 time i lite møterom 
 

□Pakke 6 FMedium kr 87 500,- 

Firkantet stand i leverandørområdet og 1 time i stort møterom 
 

□Pakke 7 FLarge kr 132 750,- 

Firkantet stand i leverandørområdet og 1 time lite møterom og 20 minutter på scenen 
 

□Pakke 8 FXLarge kr 137 500,- 

Firkantet stand i leverandørområdet med 1 time stort møterom og 20 minutter på scene 
 
Demoscene i leverandørområdet 

□ 20 minutters sekvens. Kr 7 500,- 

 
Tillegg 

□Ekstra tid (1 time) i lite møterom. Kr 2 750,- 

□Ekstra tid (1 time) i stort møterom. Kr 7 500,- 

□Ekstra tid (20 minutter) på scene. Kr 50 000,- 

 
 



ØVRIGE BETINGELSER 

 

1. For å kunne delta på arrangementet, og få tildelt areal, tid på scene og seminartid, må denne avtalen 

foreligger i utfylt og undertegnet stand. Faktura i henhold til avtalen må være betalt innen fristen. 

Deltakers firmanavn blir publisert på arrangementets nettsider kronologisk etter mottakelse av signert 

avtale. Påmeldingen er bindende, og ved avmelding gjelder retningslinjene i punkt 3. 

2. Betalingsbetingelser:  

- Fakturering vil foregå i perioden 1.12.18 – 1.2.19 og har 14 dagers betalingsfrist.  

- Ved unnlatelse av å innfri betalingsbetingelsene medfører dette tap av deltakelse. Arrangøren har i så 

tilfelle rett til å tildele plassen til andre. Kravet for øvrig følger betingelsene i punkt 3. 

- Deltaker som eventuelt inngår avtale så sent at fakturering med 14 dagers forfall vil være etter avhold 

arrangement, får faktura med umiddelbart forfall, slik at den skal være betalt før rigging starter. 

- Det beregnes morarente pr. påbegynt måned etter gjeldende satser, ved betaling etter forfall. 

3. Retningslinjer ved avmeldinger: 

Deltakere som skriftlig trekker seg fra arrangementet, eller reduserer opprinnelig avtalt engasjement blir 

stilt ansvarlig for betaling etter følgende satser: 

 Avbestilling/reduksjon mottatt skriftlig før 1.1.2019, 50 % av avtalt verdi. 

 Avbestilling/reduksjon mottatt skriftlig etter 1.1.2019, ingen refusjon. 

 Ovennevnte frister gjelder også for avtaler som eventuelt er inngått etter 1.1.2019. 

4. Deler flere firmaer på deltakelsen, sender hvert firma eget påmeldingsskjema. Kun ett av firmaene mottar 

faktura for deltakelsen og blir av arrangør regnet som hoveddeltaker. Hoveddeltaker er arrangørens 

kontaktfirma, og hoveddeltaker må selv fakturere sine samarbeidspartnere. Navnene på firmaene som 

deler engasjement påføres påmeldingsskjemaet. 

5. Arrangør forbeholder seg retten til å avslutte registrering når arrangementet er fulltegnet. Dette gjelder 

areal i leverandørområdet, tid på scene og seminar. Eventuelt kan det bli aktuelt å redusere påmeldt 

engasjement slik at flere får plass. Plass anvises i den utstrekning det er mulig. Arrangør har anledning til - 

uten å angi grunn – å forkaste påmeldinger. Arrangøren har videre den endelige avgjørelse m.h.t. fordeling 

av plassene. 

6. Fremleie av areal/tid på scene/seminar er ikke tillatt. Kun påmeldte firmaer som har betalt 

påmeldingsavgift kan delta på arrangementet. 

7. On-site produktsalg er IKKE tillatt. 

8. Plakater o.l. kan ikke settes opp på området. Det er IKKE tillatt med utdeling av "goodie bags" i 

leverandørområdet eller fellesarealer. Dette kan kun foregå i forbindelse med seminarer i egne rom. 

9. Deltakere er ansvarlig for skader som de påfører bygninger, innredning, anlegg og personer. Deltakere må 

nøye følge arrangørenes og myndighetenes direktiver og anvisninger, og må godta de forandringene og 

omplasseringer som arrangøren til enhver tid finner nødvendig. Deltakere må overholde arrangementets 

monterings- og demonteringstider. Deltaker stilles økonomisk ansvarlig ovenfor tredje part/annet 

arrangement, hvis ikke deltaker og materiell er ute av lokalene til fastsatt tid. 

10. Arrangøren påtar seg intet ansvar for varer, utstyr og tredje persons eiendeler. Deltaker må selv dekke alle 

nødvendige forsikringer. 

11. Deltaker må selv sørge for all transport, montering, demontering, pakking og bort kjøring av sine varer og 

alt dekorasjonsmateriell. Alt gods til deltaker må være godt merket med navn og deltakernummer. 

12. Detaljerte tekniske bestemmelser vil inngå i utstillerinformasjonen som distribueres innen 1.2.19. Deltaker 

er bundet til å følge disse bestemmelser. 

13. Når arrangementet er demontert, skal arealer leveres tilbake slik man mottok det ved riggestart. I tilfelle 

forsømmelse, forbeholder arrangøren seg retten til å foreta nødvendig oppryddingsarbeid for deltakers 

regning. 

14. Enhver påmelding anses bundet av dette reglement uansett om det er tatt forbehold av noe slag. 



Arrangøren avgjør med bindende virkning tvister om forståelse av dette reglement. 

15. Arrangøren har rett til å avlyse arrangementet, forutsatt at det foreligger saklig grunn. Som saklig grunn 

regnes for eksempel at det melder seg på et uforsvarlig lavt antall deltakere, eller at arrangøren har grunn 

til å anta at publikumsbesøket vil bli uforsvarlig lavt. Før en avlysning skal påmeldte deltakere så vidt mulig 

gis anledning til å uttale seg. Ved en avlysning refunderes innbetalt leie og registreringsavgift. Eventuelle 

øvrige utgifter, eller egenarbeid deltaker har pådratt seg i anledning arrangementet, refunderes ikke. 

16. Det forutsetter for øvrig at deltaker overholder norske lover, og innhenter alle eventuelle nødvendige 

tillatelser fra ansvarlig myndighet i forbindelse med arrangementet. 

17. Omstendigheter som arrangør selv ikke råder over, slik som avbrudd på leveranse av strøm, vann, varme, 

tele- datalinjer e. a., samt situasjoner som kan betegnes som force majeure, medfører ikke rett for deltaker 

til å kreve erstatning eller refusjon av leien. 

 

 

Jeg bekrefter vår deltakelse på HÅR & SKJØNNHET 2019, som beskrevet ovenfor, og aksepterer 
arrangementets betingelser. 
 
Sted/dato:………………………………….. Signatur:…………………………………………………………………………… 
 
 
Signert avtale skannes og sendes til: torgeir.kjepso@jcpnordic.com og jankristian@nfvb.no 
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