
 

 

Stadeholder vilkår 3 & 4 juni 2023             
 Helsingør Loppetorv Værftet Hal 14        

 

 

STADEPRIS: 500kr. 
Dækker begge dage. Køb af et stade giver ret til salg af loppe effekter fra den bookede 
stadeplads 3+4 juni i tidsrummet 10:00  16:00. Det er ikke muligt kun at booke  
1 dag. 
 

STADETS STØRRELSE: 
 Ca. 3 meter facade x 3 meter dyb. 
 

BORD/TØJSTATIV: 
Medbring gerne selv borde, stole, stativer eller lignende. 
Der kan lejes borde og tøjstativer pr. mail. Obs begrænset antal. 
Bord (180 cm x 80 cm): 100kr. Tøjstativ (180 cm): 100kr. Priserne dækker leje for begge dage. 
 

BOOK EN STADEPLADS: Mail til helsingorloppetorv@hotmail.com 
Du vil inden for få dage modtage en bekræftelse med tildelt stadenummer. 
 

BETALING: 
Noter Dit stadenummer  ved indbetaling. 
 
Mobilepay: 68218 
 
Bankoverførsel til Danske Bank: 
Reg. nr. 3409 kontonummer 13063249 
 

AFBUD: 
Stadelejen refunderes ikke ved afbud. Det er tilladt at videresælge/-give sit stade, såfremt 
navn og mobil nr. på den nye stadeholder oplyses pr. mail. 
 

INF0 & STADEPLAN: 
Som stadeholder vil du modtage en info-mail ugen før loppemarkedet afholdes. Stadeplanen vil 
være at finde ved indgangen til hallen, på væggen til højre for entré-døren.  
 
 

INDRYKNING: Ny Kronborgvej 10, 3000 Helsingør 
Det vil være muligt at klargøre sit stade: 

 fredag d. 2. juni kl. 16:00  20:00 
 lørdag d. 3. juni kl. 7:00  10.00 (obs porten lukkes kl. 9.30)   
 søndag d. 4. juni kl. 8.00  10.00 (obs porten lukkes kl. 9.30)   

 
 

OBS ingen biler i hallen. Det er muligt at køre helt op til porten, såfremt trafikken tillader det. 
Når loppegodset er aflæsset, køres bilen væk fra indgangsporten - så glider trafikken.  
 
Vi opfordrer stadelejere til at udvise venlighed over for hinanden. 
 
 
 
 
 



 

CORONA: 
Arrangementet tilpasses som udgangspunkt, de restriktioner der er gældende under 
afholdelsen. 
 
Medbring håndsprit til dit stade, så vi kan passe på hinanden  
 

ANSVAR OG RISIKO: 
Hal 14 vil blive låst af fredag og lørdag aften. Opbevaring af loppeeffekter i Hal 14 sker på 
stadeholders eget ansvar og risiko. Helsingør loppetorv er ikke ansvarlige for evt. tyverier, ting 
der går i stykker, brand-/vandskade eller andre ulykker. Stadeholder er erstatningspligtig for 
evt. skade på bygning/inventar tilhørende Værftshallerne.   
 

Al færden i  og omkring hallerne sker på eget ansvar. 
 

DET ER TILLADT: 

 at sælge antik og genbrug. 
 at sælge hjemmeproducerede ting/tøj/møbler/kunst og lign. 
 at medbringe GODT HUMØR :) 

 
DET ER IKKE TILLADT : 

 at sælge føde  og drikkevarer. 
 at sælge levende dyr. 
 at sælge våben. 
 at opholde sig på 1. salen i Hallen. 
 at tænde stearinlys eller anden form for åben ild i hallen. 
 tobaksrygning er ikke tilladt i hallen. 
 at medbringe husdyr i hallen. 
 at anvende hallens elinstallationer. 

 
 

UDRYKNING: 
Staderne pakkes ned og porten åbnes kl. 16:00 søndag. Af hensyn til øvrige stadeholdere og 
arrangementet som helhed, er det ikke muligt at pakke ned tidligere. Dette bedes 
respekteres. Det er stadelejers ansvar at fjerne eget skrald og loppeeffekter umiddelbart 
efter lukning af loppemarkedet søndag. Intet efterlades! 
 
VEJRFORHOLD: 

Loppemarkedet gennemføres uanset vejrforhold. Hallen er IKKE opvarmet HUSK VARMT TØJ! 
 
TOILETTER: 
Findes i bunden af Hal 14 og på Kulturværftet. 
 
ENTRÉ: 
2 stk. stadeholdere gratis pr. booket stade. 
Børn gratis. Voksne 25kr. 
 
 

vedr. bookning: 
Pernille Riis Durafour 
Mobil: 60948143 
Mail: helsingorloppetorv@hotmail.com 
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