
BESTILLING  
FOR UTSTILLERPLASS TIL NORWEGIAN HORSEFESTIVAL 2020 

13. – 16. FEBRUAR PÅ NORGES VAREMESSE 

Utstillers navn: (juridiske navn på firmaet som skal betale): _________________________________ 

Fakturaadresse: _______________________________________ Org.Nr: ______________________ 

Email for faktura: _______________________________________ 

Kontaktpersons navn: ____________________ Kontaktpersons telefonnummer: ________________ 

Hjemmesideadresse som link skal føre til: ______________________ 

Vi bestiller herved antall m2: ______________   stand nr: ________________ 

Pris 0-100 m2: 890 kr pr m2 eks mva, Neste 100-200 m2: 690kr pr m2 eks mva, Neste 200-300 m2: 590 kr pr m2 

+ registreringsgebyr på 2900 kr eks mva 

Prisen inkluderer standsvegger der standen grenser mot andre utstillere eller bakvegg.  Stander med alle fire sider 

åpne følger ikke standsvegger med.  Strøm, Lys, tepper, møbler og etc. følger ikke med i leien og må bestilles separat 

av Norges varemesse eller andre leverandører (Strøm kan kun leveres av Norges Varemesse) 

Prisen inkluderer utover plassen link på www.hestefrelst med logo i utstilleroversikten. 

Det er ikke tillatt med fremleie av utstillerplass. 

Faktura på registreringsgebyret blir sendt ut umiddelbart etter påmelding og skal betales innen 7 dager. Innbetaling merkes med 

KID NUMMER. Standen blir først registrert/reservert når gebyret er registrert innbetalt og komplett påmeldingskjema utfylt og 

sendt til eirik@walber.no. Om registreringsgebyret ikke er registrert betalt innen syv dager vil utstillerplassen bli tilbudt til andre 

aktører på ventelisten. Ved avbestilling av allerede booket plass tilfaller registreringsgebyret og allerede innbetalte avdrag på 

leien arrangøren. 

Videre faktureres 25% av standsleien med forfall 15. oktober 2019, 25% av standsleien med forfall 1.12.2019. resterende 50% 

med forfall 1. februar 2020. 

Alle som bestiller stands plikter å gjøre seg kjent med messereglementet. Alle må ha egen forsikring på sine varer og 

er selv ansvarlig for eventuelt tap eller tyveri. 

Innriggdager er tirsdag 11. og onsdag 12. februar, utrigg etter messeslutt søndag og frem til kl. 17:00 mandag 17. 

februar. 

 

 

 

Sted: ______________________ Dato: __________________ 

 

________________________     ____________________________ 

NAVN i BLOKKBOKSTAVER   SIGNATUR 

MESSENS ÅPNINGSTIDER 

Torsdag 13. feb. 11:00-21:00 

Fredag 14. feb. 10:00-22:00 

Lørdag 15. feb. 10:00-22:00 

Søndag 16. feb. 09:00-16:30 

NB. Tidene kan justeres av arrangør 

frem til arrangementet 

http://www.hestefrelst/

