
 
Praktiske informationer 

Jul på Torvet i Hillerød 2019 
 

Til Julehytteholderne 
For at både I og kunderne får den bedste oplevelse af Julemarkedet i Hillerød, har vi lavet nogle praktiske 
informationer og retningslinjer, der bør overholdes. 
 
Dette må der sælges: 
Når man lejer en julehytte på torvet i Hillerød, skal det være med henblik på salg af julegaveemner, håndværk, unika, 
håndarbejde eller kunsthåndværk. Der kan også være salg af brændte mandler, klejner og andre julegodter. Ligesom 
madboder skal være velkomne på Julemarkedet. Endvidere er der mulighed for at ansøge om at sælge specialiteter, 
f.eks vin, chokolade, kaffe, the etc. 
En julehytte må også benyttes som arbejdende værksted, hvor f.eks. børn med hjælp fra professionelle kunsthånd-
værkere kan lave julegaver.  
 
Det er på eget ansvar, hvis man lader sine varer stå i julehytten natten over. Derfor opfordres der til, at julehytten 
tømmes hver dag. 

En julehytte må kun anvendes til de i lejeaftalen oplyste salg eller aktiviteter. Sælges andre varer, eller foregår der 
andre aktiviteter end de i ansøgningen oplyste og efterfølgende tilladte, ophører brugsretten til julehytten straks. 
Den forudbetalte leje vil ikke blive tilbagebetalt.  Julehyttelejeren må ikke overdrage sin brugsret til boden til andre, 
medmindre forudgående godkendelse heraf foreligger.  
 
Opstilling og nedtagning  
Julehytterne vil være klar til indflytning fra fredag den 29. november kl. 9.00. Hytterne skal være tømt senest onsdag 
den 25. december kl. 12.00 til nedtagning. 

 
El 
Hver julehytte vil være forsynet et stik med 220V/1.000W inkl. i lejeprisen. 
 

Vand  
Der vil være adgang til koldt vand ved dametoilettet på Torvet.  
 



Affald 
Det er bodholdernes eget ansvar at holde rent omkring julehytten og selv bortskaffe affald. 
 
Snerydning 
 
Det er bodholders eget ansvar at rydde sne foran og omkring sin hytte inden åbning. 
 

 
Parkering 
Det er tilladt at køre sin bil op til boden i forbindelse med af- og pålæsning af varer uden for julemarkedets åbningsti-
der. 
Af- og pålæsning skal være foretaget en 1/2 time før julemarkedet åbner. 
Der må ikke parkeres på torvet, hvorfor der henvises til byens øvrige parkeringspladser. 
Du kan finde en oversigt over parkeringspladser i Hillerød her: 
 
https://www.hillerod.dk/borger/trafik-og-veje/parkering/ 

 
Toiletforhold 
Der henvises til de offentlige toiletter på Torvet.  

 
Interiør 
Hver julehytte er forsynet med et lukkebeslag, hvori der kan monteres en hængelås. Det er bodholderens eget ansvar 
at fremskaffe en sådan.  
Hylder, knager og andet inventar, der skrues fast må kun monteres på lægterne. Der må således ikke monteres direkte 
på pladerne (hyttens sider). 
Der må ikke bruges el-apparater til opvarmning. 

 
Fødevarekontrol/Fødevarestyrelsen   
Hvis man sælger eller håndterer fødevarer på standen, skal man medbringe en kopi af virksomhedens fødevarekon-
trol-rapport. Husk ligeledes at medbringe kopi af følgeseddel eller faktura hvis I håndterer åbne fødevarer. Dette er af 
hensyn til sporbarhed på produkterne.  Kontakt evt.: Fødevarestyrelsen Tlf.: 72 27 60 00  

 
Det kan i nogle tilfælde være nødvendigt med adgang til vand, således der kan skylles hænder. HUSK derfor vanddunk. 

  
Egen salgsvogn 
Egen salgsvogn er velkommen. Den vil blive placeret i yderområdet af Torvet. 
 

Julestemning og udsmykning 
Julehytterne er fra udlejningstidspunktet pyntet med lyskæder og gran, men ellers er det julehyttelejerens eget ansvar 
at udsmykke julehytten indvendigt, så den bidrager til Julemarkedets stemning. 
 
Det tilstræbes, at der vil foregå juleunderholdning og aktiviteter i løbet af julemåneden.  

 

Åbningstider 
Bodholderne er forpligtet til at holde deres julehytte åbent i henhold til nedenstående. 
 
Der holdes åbent på følgende tidspunkter: 
 
Julehytterne i Hillerød Julemarked åbner samtidig med, at julebelysningen og juletræet tændes på “Christ-
mas Night” 
 

Fredag den 29. november kl. 13-22. 
 

 
 

Åbningstider     fra 29. nov. til 15. dec.    fra 20. dec. til 23. dec. 
Fredage   Kl. 13-18                  Kl. 12-18 



Lørdage  Kl. 11-15                                    Kl. 11-15 

Søndage  Kl. 11-15                                    Kl. 11-15 

Mandag den 23/12 Kl. 11-15 

 

Spørgsmål 
Har du yderligere spørgsmål kontakt 
venligst: 
 
Lone Nielsen 30 12 82 47 
Jørgen Hansson 51 18 30 37 
 
 

 
 

 

Ansøgning/Kontrakt 
Leje af julehytte på Torvet i Hillerød 2019 

 

Firma:  

 

Kontaktperson:  

 

Adresse:  

 

Telefon:     

 

Mail: 

 

Evt.  CVR-nummer:  

 

 

Hillerød Torvemarked  

ønsker jer en rigtig god  

julehandel 



Julehytterne måler 2,5 x 2,5 m og udlejes fra torsdag den 28. november til mandag den 23. 
december 2019 
 
Hytten overtages kl. 9 den pågældende dag eller efter aftale 
 
Priser: 
1 dag   Kr.   250,- 
1 weekend (fredag til søndag)  kr.    500,- 
Juleugen (20-23/12)  Kr.    500,- 
Hele perioden (22/11 til 23/12)  Kr. 1.800,- 
 
Hvis der skal bruges el, udover de 220V/1.000W til fremstilling af fødevarer/drikkevarer vil der 
blive tillagt kr. 100,- for el pr. dag  

 
 

 Egen salgsvogn på nedre torv: Samme pris 
 Plads på øvre torv med bord (ikke salgstrailer eller salgsvogn): Halv pris 
 
Halvdelen af lejen opkræves ved godkendelse af ansøgning. 2. halvdel betales senest 8 dage før 
overtagelse. 
 
Når lejeperioden er overstået, afleveres hytterne tilbage i samme stand som modtaget. I til-
fælde af forvoldt skade på julehytten kan der kræves erstatning. 

 
 

Varesortiment 
Julehytterne på Torvet i Hillerød skal summe af hyggelig julestemning, så vi tillader os at 
bedømme ansøgningen ud fra det varesortiment eller den aktivitet, der skal være i jule-
hytten. Hovedreglen er, at det skal være julerelateret, så kun fantasien sætter grænser. 
 
Jeg ønsker at sælge/foretage mig følgende i min julehytte: 
 

 
 
 
 
 

 

 

 Jeg ønsker at leje julehytte på følgende dage: 
 
 
 
 
 

 Jeg ønsker plads til min salgsvogn den: 
 
 Størrelse af salgsvogn: ________m  x  ________m 

 
        Jeg har læst ”Praktiske informationer” og er indforstået med dem 



 

 

Hillerød, den ___________________ 

 

 
 

 
 
  

Underskrift                                                                                                                                   
 
 
Den udfyldte og underskrevne kontrakt mailes til booking@hillerodtorv.dk 
 
Du vil senest 8 dage efter vores modtagelse af ansøgningen modtage besked om vi har godkendt 
din ansøgning. 
 

 

 

Vi forbeholder os ret til ændringer. 

mailto:booking@hillerodtorv.dk

