Håndværker.dk Prisen 2021 betingelser:
●

For at tilmelde dig til Håndværker.dk Prisen 2021 er det et krav, at du er
håndværksmester med eget CVR-nummer, og at dit hovedfag og din branchekode fra
CVR er relateret til et af disse: anlægsgartner, tømrer, varmepumpeinstallatør, murer,
hovedentreprenør, arkitekt, taglægger, gulvlægger, glarmester, maler, elektriker,
rengøring, VVS & blik, kloakmester eller isolatør.

●

Som medlem af Håndværker.dk må du tage fire af dine ansatte fra din virksomhed med
til festen. De skal alle være ansat under dit CVR-nr. - dvs. maks. 5 deltagere i alt.

●

Som ikke-medlem må du medbringe maks. én ansat, som skal være ansat under dit
CVR-nr. Håndværker.dk foretager løbende kontrol af dette og forbeholder sig retten til at
annullere din tilmelding, såfremt de nævnte krav ikke overholdes.

●

Vælger du tilmeldingsmuligheden som kræver en betaling, vil du modtage en
opkrævning på mail. Betales denne opkrævning ikke inden for én uge, annulleres din
tilmelding.

●

Vælger du en tilmeldingsmulighed uden betaling, bliver du opkrævet et
udeblivelsesgebyr på 150 kr. pr. tilmeldte som ikke dukker op til begivenheden.

●

Ved at vælge en gratis tilmelding til Håndværker.dk Prisen 2021 som ikke-medlem af
Håndværker.dk-platformen, accepterer du, at Håndværker.dk må henvende sig til dig pr.
telefon og e-mail med markedsføring og med henblik på en drøftelse om et muligt
medlemskab.

●

Når du tilmelder dig, accepterer du, at Håndværker.dk må kontakte dig telefonisk - også
selvom du er reklamebeskyttet. Årsagen til dette er, at vi skal kunne kontakte dig med
vigtig information - eksempelvis hvis arrangementet flyttes til en anden dato.

●

Håndværker.dk forbeholder sig retten til at flytte arrangementet til en ny dato som følge
af COVID19 og/eller ved force majeure. I disse tilfælde vil tilmeldingen automatisk
videreføres til den nye dato og tilmeldingen kan ikke kræves annulleret.

●

Ved Håndværker.dk Prisen 2021 optræder Mick Øgendahl med et stand-up-show.
Fotografering, videooptagelser, transmissioner mv. må ikke finde sted under denne
optræden.

●

Håndværker.dk Prisen 2021 har status som et firma-arrangement. Derfor fungerer din
tilmelding til Håndværker.dk Prisen 2021 som en erhvervsaftale - det betyder, at du ikke
er forbrugerbeskyttet. Din tilmelding er bindende.

