
  

 

I 2021 afvikler vi ”Jul på Gavnø den 5.- 7. november og den 12.-14. november. 

 

Jeg ansøger om en stand på ”Jul på Gavnø”: 

Firmanavn:    CVR.nr. 

Adresse:    Postnr.:  

Telefon:    E-mail:    

   

Priser 2021 inkl. lille strøm: 

Indendørs:    Sæt kryds v. ønsket stand: 

 9 m2                                   kr. 4.275    _______ 

12 m2                                  kr. 5.580   _______ 

15 m2                                  kr. 6.825      _______ 

18 m2                                  kr. 8.010   _______ 

Stand over. 18m2  på forespørgsel 

Udendørs: 

Udendørsstand i telt 9 m2  kr. 4.275      _______ 

Egen salgsvogn  på forespørgsel 

Salg af forplejning  på forespørgsel 

Priserne er for begge weekender og ekskl. moms. Depositum kr. 2.000,00 ekskl. moms betales ved 

indgåelse af aftalen. Der fremsendes faktura på restbeløb ca. 1. september.  

Der skal ske tilmelding til begge weekender for at deltage på julebazaren. 

Tilmelding mailes til: lop@gavnoe.dk 

Fotos af varer skal fremsendes samtidig med ansøgningsskemaet. 

 

 

 

 

 

mailto:lop@gavnoe.dk


 

Aftalebetingelser for ”Jul på Gavnø” 

 

Tid & Sted: Den 5.-6. november & den 12.-14. november 2021  

Gavnø Slot, Gavnø 2, 4700 Næstved 

Åbningstid:  Lørdag og søndag, kl. 10.00 – 16.00. Fredage, kl. 15.00 – 20.00 

Opstilling/nedtagning: Torsdag den 4. november kl. 08.00–18.00 og fredag den 5. november kl. 8.00 

– 14.00/Søndag den 14. november kl. 16.00 – 20.00 samt mandag den 15. 

november kl. 10.00 – 14.00.  

Udsmykning stand: ”Jul på Gavnø” skal emme af jul og alle stande skal være juleprægede uanset 

varetype. 

o Der må ikke benyttes velourduge 

o Pavillon må benyttes uden tag 

o Lagre og opbevaring skal være skjult på standen 

o Der må ikke benyttes søm skruer mv. i vægge 

o Der må ikke ophænges bannere i front af standen 

Der må max. opbygges 1,5 m i højden mod nabostande. I hal 3 må der 

opbygges til max. 1,80 m mod nabos bagvæg.  

Varer/produkter: Der må kun medbringes varesortimet ifølge aftale med os. Såfremt der tages 

noget med, som ikke er afklaret med os i forvejen, forbeholder vi os ret til at 

kræve det fjernet. Gavnø giver ikke eksklusivaftaler på bestemte varetyper, 

men forsøger at begrænse antallet af stande med samme varetyper, så alle 

kan få en fornuftig omsætning. 

El og Inventar: Lille strømpakke med 1 udtag/220v/max. 1500w er med i standprisen. Ved 

behov for mere strøm, kontakt os senest den 15. oktober 2021.  

Placering af stand: Gavnø forbeholder sig ret til at foretage ændringer i den praktiske afvikling, 

herunder stand placering. 

Tilladelser: Udstillere sørger selv for at indhente relevante tilladelser fra 

Fødevarestyrelsen, bevillingsmyndighed, myndigheder, forsikringer mv.  

Markedsføring: Gavnø markedsfører som altid ”Jul på Gavnø” i relevante medier. Alle udstillere 

modtager 30 fribilletter til fredag aften pr. mail ca. 4 uger før første 

afviklingsdag. 

Adgang og sikkerhed: Gavnø vil være aflåst i ugen mellem de 2 weekender, så det er muligt at lade 

sin stand stå. Der vil ikke være mulighed for udstillere at få adgang til 

hallerne i perioden.  

Annullering af stand: Ved annullering refunderes depositum/standleje kun, hvis Gavnø kan sælge 

standen til anden side. 

 

 

Har du spørgsmål er du velkommen til at kontakte os på telefon 55 700 200. 

 

 


