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Der gælder nedenstående generelle vilkår: 

 

 Forudgående registrering hos Strandparken med kontaktoplysninger,  under-

skrevet registreringspapir skal være tilgængelig i salgsenheden. 

 Indehaveren står selv for at anskaffe en mobil madvogn/bod/foodtruck.  

 Salgsenheden og dets bestanddele skal anbringes indenfor det anviste område.  

 Salgsenheden og dets bestanddele skal fjernes fra arealet udenfor den angivne 

tidsperiode/åbningstid. 

 Salgsenheden og dets bestanddele må ikke være til gene for trafikken herunder 

også gående, trafiksikkerhed og tilgængelighed for handicappede.  

 Der må ikke sælges tobaksvarer og drikkevarer med over 2,8 procent alkohol. 

 Der må ikke opstilles parasoller, stole, borde, fakler, kurve eller andet løst ud-

styr på arealet. Levende lys eller anden åben ild er ikke tilladt. 

 Parasoller, markiser m.v., der er fastmonteret på vognen, skal være placeret så 

underkanten af udhænget/parasollen er mindst 220 cm over jorden. Parasoller 

m.v. skal være slået sammen, når vognen flyttes. 

 Der må kun reklameres for varer, der sælges fra enheden.  

 Sælgeren skal rydde op efter sig selv og sine kunder og sørge for at fjerne og 

bortskaffe affald.  

 Sælgeren er forpligtet til at drage omsorg for løbende renholdelse og opryd-

ning samt undgå støj- og lugtgener mv.  

 Sælgeren skal drage omsorg for, at belægninger, træer, bygninger og andet in-

ventar ikke beskadiges. Der må fx ikke ophænges eller fastgøres ting i træer el-

ler udstyr.  

 Strandparken forbeholder sig ret til at ændre vilkårene i forsøgsordningen. 

Dette kan ske med kort varsel. 

 Strandparken forbeholder sig ret til at opsige forsøgsordningen med mobile 

salgsenheder. 

 Sælgeren skal altid følge gældende lovgivning, regler og retningslinjer; herun-

der bl.a. åbningstider. Sælgeren har selv ansvaret for at gøre sig bekendt med 

disse samt at indhente de nødvendige tilladelser fra relevante myndigheder. 

 Strandparken er uden ansvar for skader af enhver art, der i forbindelse med 

sælgers drift og salg  fra deres mobile salgsenhed i videste forstand herunder 

bl.a. forstyrrelser i vand- og eller elforsyning eller ødelæggelse p.g.a. brand el-

ler anden driftsforstyrrelse og som måtte opstå på personer eller ting, der be-

finder sig på forsøgsområdets areal og bygninger. 
 


