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1   ANSØGNING OM STADEPLADS
• Dit koncept.
• Hvad vil du sælge.
• Hvilket prisleje har dine varer.
• Beskriv kort hvordan at du vil bidrage til/med for at gøre 

butikkerne i hallen til et unikt og interessant købssted for 
dine og vores kunder.

• Lav et oplæg til hvordan at du tænker at din stadeplads 
skal se ud.

• Beskriv hvilke platforme at du vil markedsføre din stade-
plads på, f.eks. på Facebook, Twitter, Instagram og/eller i 
lokalavisen, flyers m.m. 
 

2   SEND DIN ANSØGNING
• Der kan ansøges om stadeplads løbende i udlejningsperi-

oden fra 1. maj t.o.m. 20. oktober.
• Send din ansøgning til vores E-mail:  

kontakt@nygaardensgaardbutik.dk.  
Ansøgningen kan også afleveres personligt i gårdbutik-
ken: Højbyvej 18, 4500 Nykøbing Sj.

• Vedlæg bilag. 
• Vedlæg også gerne billeder af dit produkt/dine varer/dit 

koncept, eller henvis os til din hjemmeside. 
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3   VURDERING AF ANSØGNING
• Efter at vi har modtaget din ansøgning vil Nygårdens 

personale vurdere din ansøgning.
• Nygårdens Gårdbutik lægger bl.a. vægt på følgende 

kriterier:
• Pris
• Kvalitet
• Udseende
• Markedsføring
• Kundepleje 

 

4   HAR DU FÅET ET ”JA”
Underskrives denne samarbejdskontrakt, som du derefter returne-
rer til os. Samarbejdskontrakten vil blive hæftet sammen med dit 
ansøgningsskema, samt eventuelle bilag. 

5   PRISER FOR STADEPLADS
• Stadeplads leje maj mdr. kr. 300,00
• Stadeplads leje juni mdr. kr. 400,00
• Stadeplads leje juli mdr. kr. 800,00
• Stadeplads leje august mdr. kr. 800,00
• Stadeplads leje september mdr. kr. 400,00
• Stadeplads leje oktober mdr. kr. 200,00
• Stadeplads leje for hele perioden, maj-oktober mdr.  

kr. 2500,00. Det samlede beløb betales over fire rater ved 
opgørelse. 

• Administrationsgebtyr: Det koster 20% af din omsætning, 
for at Nygårdens Gårdbutik administrere salget fra din 
stadeplads.

• Mindre stadepladser: Der vil være muligheder for at leje 
mindre stadepladser i hallen. Kontakt venligst vores 
teamleder, som kan træffes i gårdbutikken på Højbyvej 18, 
4500 Nykøbing Sj. hvis dette har interesse. 

6   OPGØRELSE AF OMSÆTNING
• Opgørelse af din omsætning fra den 1. maj t.o.m.  

den 30. juni udbetales senest den 15. juli.
• Opgørelse af din omsætning fra den 1. juli t.o.m.  

den 31. juli udbetales senest den 15. august.
• Opgørelse af din omsætning fra den 1. august t.o.m.  

den 31. august udbetales senest den 15. september.
• Opgørelse af din omsætning fra den 1. september t.o.m. 

den 20. oktober udbetales senest den 31. oktober.
• Opgørelsen af din omsætning, når du lejer for hele  

perioden, sker løbende efter ovenstående.

Når du modtager din opgørelse fratrækkes Nygårdens admini-
strationsgebyr dvs. de 20%, samt prisen for leje af stadeplads 
fra din totale omsætning. Har du derimod ingen salg haft, 
modtager du kun en opkrævning for leje af stadeplads.  

7   UDLEJNINGSPERIODER
• 1. maj – 31. maj
• 1. juni – 30. juni
• 1. juli – 31. juli
• 1. august – 31. august
• 1. september – 30. september
• 1. oktober – 20. oktober
• 1. maj – 20. oktober (Hele perioden)

Husk at du selv bestemmer hvor mange måneder at du ønsker 
at leje en stadeplads i.

8   PINSE- OG JULEBASAR
• Nygårdens Pinsebasar afholdes den 8. og 9. juni 2019,  

kl. 10.00-16.00 begge dage.
• Nygårdens Julebasar afholdes den 12. og 13. oktober 

2019, kl. 10.00-16.00 begge dage.
• Din stadeplads skal være bemandet begge dage, da du 

selv står for salget i din stadeplads denne weekend.
• For din omsætning i denne weekend betaler du ikke 20% 

til Nygårdens Gårdbutik, da du selv står for salget denne 
weekend.

9   OPSIGELSE AF STADEPLADS
• Der er én måneds opsigelsesfrist, og skal ske senest fra 

hver den 1. i måneden, hvis du ønsker at opsige din leje af 
stadeplads.

• Du sender din opsigelse til vores E-mail:  
kontakt@nygaardensgaardbutik.dk.

• Opsigelsesblanketten kan du finde på vores hjemmeside: 
www.nygaardenfrugt.dk, og vi beder dig bruge dette. Du vil 
efterfølgende blive kontaktet af vores teamleder. 

10   VORES FORVENTNINGER
• At din stadeplads bliver vedligeholdt.
• At din stadeplads altid har masser af varer til salg.
• At du markedsføre din butik i hallen. som nævnt tidligere 

i punkt 1.
• At du afsætter tid til at bemande din stadeplads løbende, 

så du har mulighed for at møde dine kunder. Dit salg 
afhænger af hvor meget energi du vælger at bruge på at 
være tilstede i din stadeplads i løbet af udlejningsperi- 
oden, hertil udarbejdes en bemandingsplan. Bemandings- 
planen afleveres til vores teamleder i gårdbutikken på 
Højbyvej 18, 4500 Nykøbing Sj. Du har selv ansvaret for at 
hænge bemandingsplanen op ved din stadeplads i hallen, 
således at dine kunder ved hvornår at de kan møde dig 
eller en af dine ansatte personligt.  
Du finder bemandingsplanen på vores hjemmeside: 
www.nygaardenfrugt.dk.

11   ÅBNINGSTIDER
Alle vores åbningstider, samt lukkedage kan du se på vores 
hjemmeside: www.nygaardenfrugt.dk/kontakt/
 

12   MARKEDSFØRING
• Nygården sørger for at markedsføre butikkerne i hallen på 

Nygårdens hjemmeside: www.nygaardenfrugt.dk
• Nygården sørger for at markedsføre løbende på Nygårdens 

Facebook samt Instagram.
• Nygården sørger for at markedsføre på skilte i Nygårdens 

Gårdbutik med henvisning til butikkerne i hallen.
• Nygården sørger for at markedsføre butikkerne i hallen via:

• Visit Odsherreds destinationsbrochure.
• Fællesannoncering i de store landsdækkende aviser.
• Spis godt. 
• Visit Odsherred hjemmeside.

13   HVEM ER VI
Vi er en privatejet virksomhed, der fungerer uden offentlig indflydel-
se på ledelse og drift. Vi tjener penge, når du køber en vare – præcis 
ligesom i alle andre butikker. Det usædvanlige er, at vi bruger vores 
overskud til at skabe arbejdspladser for unge og voksne med psy-
kiske udfordringer samt socialt udsatte borgere. Det vil sige, at du 
støtter et rigtig godt socialt og samfundsbevidst formål, hver gang 
du køber en vare eller service hos os.   



Vi samarbejder altid når du lejer en stadeplads hos os!
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14   VALG AF PERIODE
Leje af stadeplads
Din stadeplads har nummer:
Sæt kryds i den eller de måned/-er som du ønsker at leje en  
stadeplads i:

Maj
Juni
Juli
August
September
Oktober

Dato   /   Sted

Ansøgers underskrift

Dato   /   4500 Nykøbing Sjælland

Teamleders underskrift og Nygårdens stempel

15   ØVRIGE BEMÆRKNINGER

16   SAMARBEJDSKONTRAKTEN UNDERSKRIVES
Når du underskriver samarbejdskontrakten accepterer du ovenstå-
ende betingelser for leje af stadeplads hos Nygårdens Gårdbutik 
og Frugtplantage. Dit ansøgningsskema samt eventuelle bilag 
vedlægges.  

ET BESØG VÆRD
NYGÅRDENS GÅRDBUTIK OG FRUGTPLANTAGE | HØJBYVEJ 18 | DK-4500 NYKØBING SJÆLLAND | 

T: +45 59 93 23 50 | E: KONTAKT@NYGAARDENSGAARDBUTIK.DK | 
W: WWW.NYGAARDENFRUGT.DK |  

Hele perioden


