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Utställarvillkor

                                                                                                                                                                           
Det är av yttersta vikt att loppens utställare bidrar till att driva evenemanget framåt, representera Vättern-
rundans värdegrund: gemenskap, hälsa och utmaning samt respekterar och följer Vätterundans riktlinjer 
inom etik och miljö. 
Som utställare på Vätternrundan erbjuds ni en möjlighet till affärsnytta genom:
• Stärkt varumärkespreferens i en attraktiv målgrupp
• Association till ett av Sveriges starkaste passionsvarumärke
• Starka kommunikationskanaler till en stor och köpstark målgrupp

1. Bokningar registreras i den ordning de inkommer. Arrangören förbehåller sig rätten att göra de jus-
teringar i turordningen och fördelningen av utrymmen som betingas av ett rationellt utnyttjande av 
eventområdet, samt behovet av att presentera ett så fylligt utbud som möjligt.

2. Inkommen bokning om deltagande som utställare prövas av Arrangören, som, då denna anser skäl 
därtill föreligger, äger rätt att vägra upplåta plats på Eventområder eller att lämna särskilda föreskrifter 
och villkor för utställande som Arrangören kan finna erforderliga.

 
3. Den hyrda platsen får ej överlåtas, varken helt eller delvis, utan Arrangörens medgivande.

4. Betalning görs i två steg. En bokningsavgift motsvarande 10% av utställaravgiften faktureras inom 30 
dagar efter bekräftad anmälan. Resterande 90% av utställaravgiften samt kostnaden för eventuella till-
läggsbeställningar faktureras inom 30 dagar efter Cykelveckan.

5. Vid avbokning är bokningsavgiften icke återbetalningsbar, oavsett orsak till avbokning. Vid avbokning 
senare än 30/5 debiteras resterande 90% av utställaravgiften, oavsett orsak till avbokning.

 
6. Arrangören har inget juridiskt ansvar, ej heller försäkring för Utställarens material.  

Viss bevakning av Eventområdet kommer att ske av ronderande väktare under natten.
 
7. Montrar skall vara klara för öppnande senast klockan 12.00 den 9/6 och öppettider enligt avtal måste 

följas. Montrar får ej nedmonteras eller flyttas under mässans öppettider utan Arrangörens medgivan-
de.

 
8. Utställaren ansvarar för att utställningsmaterialet är undanplockat och eventytan städad efter Cykel-

veckan.

9.     Kostnaden för en utställarplats på eventområdet finner ni här. Tillkommande kostnader offereras sep-
parat. 

Sida: 1 av 2 
2022-11-20

https://vatternrundan.se/wp-content/uploads/2022/11/Hallbarhetskrav-pa-leverantorer-rev220920.pdf
https://vatternrundanmassan.dgli.online/boka-utstallarplats/
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Behandling av personuppgifter
För att boka plats på Eventområdet krävs att Utställaren lämnar vissa personuppgifter till Arrangören.
Vilka uppgifter som är obligatoriska framgår i formuläret i samband med bokningen. 
Om uppgifterna inte fylls i kan Utställaren inte delta på eventet. 
 
Vid deltagande på eventet behandlar Arrangören personuppgifterna för i huvudsak följande 
ändmål:
 
 - Kunna genomföra och administrera bokningen och tillgodose Utställarens behov.
 - Kunna kommunicera med Utställaren inför, under och inom tolv (12) månader efter eventet. 
          Vill du inte att dina personuppgifter sparas, var vänlig kontakta oss.

Vem har tillgång till personuppgifterna?
Utställarens personuppgifter behandlas som utgångspunkt endast av Arrangören. Arrangören samarbetar 
dock med andra företag som får ta del av Utställarens personuppgifter om det är nödvändigt för att fullgö-
ra Arrangörens åtaganden gentemot Utställaren. Kontakta Arrangören för mer information om vilka parter 
som i så fall har fått tillgång till personuppgifterna.

Genom att anmäla er till Forum Vätternrundan 2023 förbinder ni er till dessa villkor.
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