TORPA GÅRD
514 52 LÄNGHEM
JULMARKNAD
ALLMÄNNA BESTÄMMELSER
Anmälan vilken är bindande prövas av hyresvärd som har fri prövningsrätt att tilldela plats eller utge
föreskrifter för att tillträde skall givas.
Varor som ur kvalitets- eller hantverksmässig synpunkt är olämpliga får ej utställas. Hyresvärd har fri
prövningsrätt att avgöra om varor är att anse som olämpliga eller ej samt rätt att avlägsna olämpliga
varor.
Hyresavgift återbetalas ej vid återbud eller annullering om ej sakliga skäl föreligger.
Överlåtelse, helt eller delvis, av hyrd plats är icke tillåtet utan hyresvärds tillstånd.
Det är ej tillåtet utan hyresvärds tillstånd att inhysa annan utställare inom förhyrt område.
Hyresavgiften uppgår till 1400 kr för en helg ( 2 dagar ) per plats ( bord ). Minimum hyrestid är
2 (två) dagar i följd. Hyra plats utomhus kostar 600 kr.
Marknaden är öppen mellan klockan 10.00 - 17.00.
Hyran betalas senast den 15 november om du erhållit bekräftelse att plats har tilldelats dig.

Betalning sker till bankgironr: 5377-2224, Torpa Gård.
Utställare ansvarar för sina produkter och bör ha sina utställningsföremål försäkrade.
Utställare har rätt att försälja egentillverkade produkter i lokalen under öppettiden kl. 1000 – 1700.
Åverkan på fasta byggnadsdelar och inventarier är förbjudet.
Hyresvärd bekostar lokalens uppvärmning och belysning samt allmän renhållning. Hyresvärd bekostar
också allmän annonsering i ortspress och div. publikfrämjande aktiviteter.
Hyresgäst skall städa och hålla hyrd plats i god ordning och vårdnad.
Hyrd plats som icke tas i bruk senast en timme före marknadens öppnande har hyresvärd rätt att
disponera över utan skyldighet att återbetala hyran.
Hyresgäst är skyldig att godta tilldelad plats samt de eventuella förändringar som hyresvärd bedömer
som nödvändiga.
Hyresgäst har ej tillåtelse att utföra musik eller annat oljud som stör omgivande utställare.
Det är ej tillåtet med levande ljus eller annat eldfängt i lokalen.
Utställare medför bordsduk i röd, vit eller grön färg. Bordets längd ca 180 cm och 80 cm brett.
Utställare får medtaga och sätta upp max. två spotlights.
Utställare har ej rätt att plocka ner och lämna sin plats innan klockan 1700.
Vid öppningsdags skall utställarens bilar vara bortkörda till anvisad parkering.
Hyresgäst är skyldig att följa hyresvärdens och myndigheters föreskrifter.
Överträdelse av bestämmelserna kan föranleda avvisande från lokalen.
Utställare har tillgång till förhyrd plats fredag kväll ( dag före marknadsdag) mellan kl 18-2100 för
iordningställande.
Vi tar inget inträde till julmarknaden och det är gratis bilparkering.
Vägbeskrivning: Skyltat Torpa Stenhus från Ulricehamn, Dannike, väg 157 vid Ödåkra och väg
27 vid Länghem.
Beträffande inflyttning, utflyttning, frågor och annan information vänligen kontakta Björn
Persson, tel : mob 0768821794.
eller Pehr Zethelius tel : 0733568368.
Vill du ansöka om deltagande vid årets Julmarknad ber vi dig fylla i anmälningsblanketten samt
sända eller maila den till : Pehr Zethelius : pehr@torpastenhus.se, Torpa Gård 514 52
Länghem.

Välkommen

