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17. OKTOBER 2019 

Generelle vilkår for Grafills julemarked  

 

 

Under følger generelle vilkår for deltagelse i Grafills julemarked.  

 

1. Egenandel for deltagelse: Medlemmer av Grafill - gratis, ikke medlemmer - kr. 500,-.  

(Grafill er ikke mva pliktig og mva vil ikke påløpe på gebyret). 

 

2. Grafill tar ingen kommisjon av salg under markedet.  

 

3. Grafill vil stå for markedsføring av arrangementet og vil primært benytte Grafills kanaler 

(nettside, nyhetsbrev, Facebook, Instagram, Linkedin, o.l), men vil unntaksvis også 

benytte andre eksterne kanaler. Som selger er du ansvarlig for å promotere markedet 

gjennom dine egne kanaler.  

 

4. Som selger/utstiller må du levere bilder og tekst som kan brukes til markedsføring av 

arrangementet. Ved manglende innsendt tekst og bilde ved søknad, vil vi benytte oss av 

det innsendte materialet og kan ikke garantere for kvalitet.  

 

5. Grafill er ansvarlig for kuratering av markedet og den praktiske gjennomføringen av 

markedet. 

 

6. Du/dere vil få tilgang til henvist plass i lokalet. Grafill vil stille med et bord (70 x 160 cm) 

og stol pr utstiller. Enkelte plasser har også mulighet for vegg til disposisjon. 

 

7. Dere kan gjerne dele bod/bord med andre, dette må da presiseres i søknaden. Plassen kan 

ikke overdras andre uten at dette er avtalt med Grafill. 

 

8. Du/dere er ansvarlig for at deres stand er godt presentert. Utover generell belysning er du 

selv ansvarlig for belysning til din bod på kveldstid. 
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9. Du/dere står selv ansvarlig for eget utstyr som bringes til markedet. Alt medbrakt utstyr 

skal fjernes fra markedet etter endt marked og innen søndag 15. desember kl. 20.00.    

 

10. Du/dere er selv ansvarlig for at deres stand er klar en halvtime før markedet åpner og at 

du/dere er til stedet eller har bemannet boden under hele markedet. 

 

11. Du/dere er ansvarlig for å ha egne betalingsløsninger (kontanter, vipps eller iZettle).  

 

 

12. Grafill tar ikke ansvar for eventuelt økonomisk svinn ifbm. salg under markedet. 

 

13. Du er selv økonomisk ansvarlig for transport av produkter, reise, mat og andre kostnader 

i forbindelse med arrangementet.    

 

14. Du er selv ansvarlig for å forsikre produktene dine og alt av verdisaker. Grafill står ikke 

ansvarlig for svinn og tyveri.  

 

15. Bilder tatt av Grafill i forbindelse med arrangementet kan bli brukt av Grafill som 

promotering av organisasjonen på nettsiden og sosiale medier, promotering om Grafills 

julemarkeder i ettertid. Selger kan bruke bilder til promotering av å ha vært på Grafills 

julemarked.  

 

 

 

 

 


