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Rowick AB, Allmänna villkor
Gällande barnmässan Älskade ungar
Conventum Arena, Örebro

1. Definitioner
Beställare är den person juridisk eller fysisk som är betalningsskyldig för arrangemanget.
Rowick AB är arrangör av mässan.
Deltagare är person som deltar i det av beställaren beställda arrangemanget.
En beställnings värde är avtalat pris för hela beställningen samt priset för särskilt beställda tjänster.

2. Bokning
Vid bokning sker en förskottsbetalning på 25% av totalsumman som faktureras separat och som sedan dras av
från totala hyreskostnaden. Betalningsvillkor 30 dagar netto.
Hela monterhyran skall vara Rowick AB senast 30 dagar före mässdagen. Efter fakturans förfallodatum äger
Rowick AB rätt att debitera dröjsmålsränta enligt utsatt räntesats på fakturan.
Uteblir deltagare från beställt arrangemang medför detta ej rätt till nedsättning av priset.

3. Beställning
Beställning av arrangemanget görs till Rowick AB. En bekräftelse på beställningen med skickas därefter till
beställaren.

4. Avbeställning/Avbokning
Vid avbokning av monterplats på Conventum Arena med bi ytor debiteras alltid beställaren bokningsavgiften
eller i de fall bokningsavgift ej erlagts motsvarande belopp. Vid avbokning 6 månader men tidigare än 2
månader före arrangemangets början debiteras 50% av monterhyran. Senare än 2 månader men tidigare än 1
månader före arrangemangets början debiteras 75 % av monterhyran. Senare än 1 månad före arrangemangets
början debiteras 100 % av monterhyran. Om Rowick AB drabbas av särskilda kostnader till följd av
avbeställningen, utöver värdet av beställningen, (värdet av beställda tekniska tjänster och hyran av mässlokal
och monterservice) skall dessa ersättas till fullo av beställaren.

5. Reservation för prisförändring
a) Om kostnader för leverans enligt beställningen ökar till följd av tillkommande eller höjda skatter,
devalvering, myndigheters beslut eller därmed jämförbara omständigheter, är Rowick AB berättigat att på
avtalat pris eller på av Rowick AB vid var tid tillämpade listpriser ta ut pristillägg som svarar mot
kostnadsökningen.
b) Om Rowick AB vill reservera sig för prishöjningar av andra skäl än vad som anges ovan, åligger det Rowick AB
att i avtalsförslaget ange på vilka grunder pristillägg tas ut.

6. Force majeure
Krig, eldsvåda, explosion, arbetsinställelse, lockout, blockad, statsingripande, väsentliga inskränkningar i
leveranser eller andra omständigheter utanför Rowick AB:s kontroll, fritar Rowick AB från såväl att fullgöra sina
skyldigheter enligt dessa allmänna villkor och andra förpliktelser i förhållande till beställaren med anledning av
beställningen som från skyldighet att erlägga skadestånd.
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7. Återställande
Beställaren skall efter arrangemangets slut lämna de av Rowick AB tillhandahållna lokaler i ett för Rowick AB
acceptabelt skick samt tömma lokalerna på av beställaren eller deltagare medhavd egendom. För det fall att
Rowick AB finner att det för att återställa lokalerna krävs åtgärder utöver avtalad städning, äger Rowick AB rätt
att debitera beställaren merkostnaden härför.

8. Övrigt
Beställaren har inte rätt att överlåta eller upplåta sina rättigheter och skyldigheter enligt avtalet om
arrangemanget utan Rowick AB:s skriftliga godkännande.

9. Tvister
Tvist i anledning av detta avtal skall slutligen avgöras genom skiljedom enligt Stockholms Handelskammares
Skiljedomsinstituts regler för förenklat skiljeförfarande.

Rowick AB
Org.nr. 556842-9962
Rowick AB är registrerat för F-skatt

Backavägen 17
702 21 Örebro

anders.rostedt@rowick.se
070-320 58 47

