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Fornavn: ……………………………………………………. Etternavn: ………………………………………………………. 

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

Postnr:……………..Poststed:. …………………………………………… E-post: ………………………………………………………. 

Vi ønsker ...... stand(s) à 12 kvm (4x3) uten vegger à kr. 1290,- + mva. (kr. 1612,50, -inkl mva) 

Vi ønsker ...... stand(s) à 12 kvm (3,5x3,5) med nettingvegger à kr. 1574,-+ mva. (kr.1967,50 ink.)                                                                                                                                

Vi selger:  ............................................................................................................................. 

SKRAPHANDLERBEVILLING 

 JA, jeg har skraphandlerbevilling     Lisens nr…………….         

NEI, jeg har ikke skraphandlerbevilling    

    Vi ønsker hvis mulig samme plass som sist.  Stand nr:................................... 

Først til mølla prinsippet gjelder ved påmelding. Om utstiller velger å avvente påmeldingen og /eller hoppe 
over et marked kan plassen gå tapt.  

Fristen for å melde seg på messen 10. januar 2020  

Bestilling av utstyr : 

Bord 100 x 200 cm :……………  stk a kr  160,- + mva     ( kr. 200, -inkl. mva)  

Bord   75 x 140 cm  :…………… stk a kr    96,- + mva     ( kr. 120, -inkl. mva) 

Stol med pute  :…………… stk a kr    40,- + mva     ( kr. 50, -inkl. mva) 

Strøm 1000w         :…………… stk a kr  392,- + mva     ( kr. 490, -inkl. mva)  

Undertegnede har lest og forstått betingelsene på baksiden av dette påmeldingsskjema og ønsker herved plass 
i henhold til ovenstående skjema. 
 

Sted:…………………………………………………………………   Dato:………………  

Signatur ………………………………………………………….. 

Sendes til :    Kolonivegen 43,  2072  Dal / firmapost@letoarena.no 
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1. Ingen påmelding blir registrert før påmeldingsskjema foreligger i utfylt og undertegnet stand. 
Påmeldingen er bindene, og utstilleren hefter for den totale standleien. 

2. Ved eventuelt frafall blir ikke standleien refundert. 
3. Beløpet må innbetales i henhold til forfall på faktura. 
4. Hvis innbetaling ikke har skjedd innen fakturaens forfall kan plassen tapes uten forvarsel. 
5. Om en utstiller unnlater å møte opp, trekker seg eller bryter kontrakten, hefter han for påmeldt 

standleie, selv om plassen blir disponert av andre. 
6. Når messen /utstillingen er åpen for besøkende skal utstillers stand være betjent. 
7. Plassen kan ikke framleies til andre uten godkjenning av  
8.  forbeholder seg retten til fordeling av areal og plassering av utstillere. 
9. Utstillere må begrense seg innenfor sine oppmerkede plasser, og sørge for at ganger, branndører og 

nødutganger er frie. 
10.  står ikke økonomisk ansvarlig for eventuelt tap/ tyveri av varer på den enkelte stand. 

Utstillere må selv sørge for sikkerheten på egen stand. Utstillerne er selv ansvarlig for å forsikre sine 
varer.  

11. Røyking og åpen ild, som stearinlys etc er ikke tillatt. 
12. Støy eller lukt som kan plage andre er ikke tillatt. 
13. Bord, stoler og strøm forhåndsbestilles på dette bestillingsskjemaet.  Utstyr kan også leies ved 

ankomst, da beregnes et påslag på 10 % på oppgitte priser. 
14. Tilhengere og lignende kan ikke kjøres inn i hallen uten at arrangøren tillater det i hvert enkelt tilfelle. 
15. Alle utstillere skal ha utstillerkortet synlig på seg til enhver tid. (Dette for at vaktene skal gjenkjenne 

dere, og ivareta deres sikkerhet) Egne adgangskort for medhjelpere (riggere) kan fås ved henvendelse 
ved innsjekk. Disse er kun gyldige utenom vanlig åpningstider. 

16. Det er ikke tillatt å starte nedpakking før markedet er stengt for publikum (kl. 16.00 på søndag). 
17. Alle utstillere plikter å parkere sine biler og tilhengere i nordenden av hallen etter inrigg. 
18. Ved hensetting av biler utenfor nødutganger og lignende kan bilen taues bort på eiers regning.   
19. er ikke ansvarlig for omstendigheter utenfor  kontroll. 

Dersom  ikke kan oppfylle avtalen p.g.a. slike forhold, herunder force         majeure, 
driftsstans, streik, lockout, offentlige reguleringer eller lignende har     utstillere ikke krav på noen form for 
erstatning   

20. Omstendigheter som  ikke råder over, slik som avbrudd i leveranse av strøm, vann, varme, 
tele- og datalinjer e.a., medfører ikke rett for utstiller å kreve erstatning eller refusjon av leie. 

21. Leto Arena forbeholder seg retten til å fotografere og filme til eget bruk under utstillingen/messen. 
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Utstillers kopi 

 

 

Fornavn: ……………………………………………………. Etternavn: ………………………………………………………. 

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

Postnr:……………..Poststed:. …………………………………………… E-post: ………………………………………………………. 

Vi ønsker ...... stand(s) à 12 kvm (4x3) uten vegger à kr. 1290,- + mva. (kr. 1612,50, -inkl mva) 

Vi ønsker ...... stand(s) à 12 kvm (3,5x3,5) med nettingvegger à kr. 1574,-+ mva. (kr.1967,50 ink.)                                                                                                                                

Vi selger:  ............................................................................................................................. 

SKRAPHANDLERBEVILLING 

 JA, jeg har skraphandlerbevilling     Lisens nr…………….         

NEI, jeg har ikke skraphandlerbevilling    

    Vi ønsker hvis mulig samme plass som sist.  Stand nr:................................... 

Først til mølla prinsippet gjelder ved påmelding. Om utstiller velger å avvente påmeldingen og /eller hoppe 
over et marked kan plassen gå tapt.  

Fristen for å melde seg på messen 10. januar  2020  

Bestilling  av utstyr : 

Bord 100 x 200 cm :……………  stk a kr  160,- + mva     ( kr. 200, -inkl. mva)  

Bord   75 x 140 cm  :…………… stk a kr    96,- + mva     ( kr. 120, -inkl. mva) 

Stol med pute  :…………… stk a kr    40,- + mva     ( kr. 50, -inkl. mva) 

Strøm 1000w         :…………… stk a kr  392,- + mva     ( kr. 490, -inkl. mva)  

Undertegnede har lest og forstått betingelsene på baksiden av dette påmeldingsskjema og ønsker herved plass 
i henhold til ovenstående skjema. 
 

Sted:…………………………………………………………………   Dato:………………  

Signatur ………………………………………………………….. 

Sendes til :    Kolonivegen 43,  2072  Dal / firmapost@letoarena.no 
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Utstillers kopi 

 

 

1. Ingen påmelding blir registrert før påmeldingsskjema foreligger i utfylt og undertegnet stand. 
Påmeldingen er bindene, og utstilleren hefter for den totale standleien. 

2. Ved eventuelt frafall blir ikke standleien refundert. 
3. Beløpet må innbetales i henhold til forfall på faktura. 
4. Hvis innbetaling ikke har skjedd innen fakturaens forfall kan plassen tapes uten forvarsel. 
5. Om en utstiller unnlater å møte opp, trekker seg eller bryter kontrakten, hefter han for påmeldt 

standleie, selv om plassen blir disponert av andre. 
6. Når messen /utstillingen er åpen for besøkende skal utstillers stand være betjent. 
7. Plassen kan ikke framleies til andre uten godkjenning av  
8.  forbeholder seg retten til fordeling av areal og plassering av utstillere. 
9. Utstillere må begrense seg innenfor sine oppmerkede plasser, og sørge for at ganger, branndører og 

nødutganger er frie. 
10.  står ikke økonomisk ansvarlig for eventuelt tap/ tyveri av varer på den enkelte stand. 

Utstillere må selv sørge for sikkerheten på egen stand. Utstillerne er selv ansvarlig for å forsikre sine 
varer.  

11. Røyking og åpen ild, som stearinlys etc er ikke tillatt. 
12. Støy eller lukt som kan plage andre er ikke tillatt. 
13. Bord, stoler og strøm forhåndsbestilles på dette bestillingsskjemaet.  Utstyr kan også leies ved 

ankomst, da beregnes et påslag på 10 % på oppgitte priser. 
14. Tilhengere og lignende kan ikke kjøres inn i hallen uten at arrangøren tillater det i hvert enkelt tilfelle. 
15. Alle utstillere skal ha utstillerkortet synlig på seg til enhver tid. (Dette for at vaktene skal gjenkjenne 

dere, og ivareta deres sikkerhet) Egne adgangskort for medhjelpere (riggere) kan fås ved henvendelse 
ved innsjekk. Disse er kun gyldige utenom vanlig åpningstider. 

16. Det er ikke tillatt å starte nedpakking før markedet er stengt for publikum (kl. 16.00 på søndag). 
17. Alle utstillere plikter å parkere sine biler og tilhengere i nordenden av hallen etter inrigg. 
18. Ved hensetting av biler utenfor nødutganger og lignende kan bilen taues bort på eiers regning.   
19. er ikke ansvarlig for omstendigheter utenfor  kontroll. 

Dersom  ikke kan oppfylle avtalen p.g.a. slike forhold, herunder force         majeure, 
driftsstans, streik, lockout, offentlige reguleringer eller lignende har     utstillere ikke krav på noen form for 
erstatning   

20. Omstendigheter som  ikke råder over, slik som avbrudd i leveranse av strøm, vann, varme, 
tele- og datalinjer e.a., medfører ikke rett for utstiller å kreve erstatning eller refusjon av leie. 

21. Leto Arena forbeholder seg retten til å fotografere og filme til eget bruk under utstillingen/messen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


