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INTRODUKTION 
 
Blue Water Shipping A/S har fornøjelsen af, igen I år, at være udpeget som OFFICIEL messespeditør ifm. 
DANFISH INTERNATIONAL 2023 messen i Aalborg. 
 
Vi ser frem til at assistere jer  
 
Vores services omfatter bl.a.: 

- Hjælp til ud- & nedpakning  
- Hjælp med fremskaffelse af emballage 
- Fortoldning 
- Lageropbevaring 
- Generel onsite logistik 
- Lokal transport 
- Worldwide transport løsninger 

 
 

VIGTIG INFO 
 
Ved sendinger der ankommer uden forudgående advisering, kan vi ikke garantere for omkostningerne 
forbundet med håndtering eller levering i tide. Det er derfor vigtigt at Blue Water Shipping A/S adviseres 
inden ankomst af sendinger. 
 
Blue Water Shipping A/S fraskriver sig ethvert ansvar for sendinger sendt med kurér. Vi har ingen 
indflydelse på evt. forsinkelser eller manglende levering.  
 
Der er en maksimal belastning på 500 kgs pr. m2 i hal H (Teltet). Hav venligst dette i tankerne i forbindelse 
med planlægningen. Det vil være muligt at sørge for ekstra understøttelse, dog vil dette skulle anmeldes 
senest d. 18.09.2023.  
 
Disse instrukser er kun gældende ved forsendelser fra-/til Danmark. For forsendelse udenfor Danmark, skal 
vores shipping instrukser på engelsk benyttes. 
 

KONTAKT DETALJER 
 
BLUE WATER SHIPPING A/S | Lars Kristiansen +45 7913 4187 / Lark@bws.dk  
  
 

OPBYGNING- & NEDTAGNINGSTIDER 
 
Opbygning: 
Søndag d. 08.10.2023  | Kl. 08.00 til 20.00 
Mandag d. 09.10.2023| Kl. 08.00 til 21.00 
 
Nedtagning: 
Torsdag d. 12.10.2023 | Kl. 16.00 til 21.00 
Fredag d. 13.10.2023   | Kl. 08.00 til 21.00 
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LEVERINGSINSTRUKSER 
 
Lev.adr. 
Afhænger af den pågældende hal 
 

Hal A+B+C+D+E+F+G Hal H (Teltet) 

Danfish 2023 
Aalborg Kongres & Kultur center 
Europa Plads 4 
DK-9000 Aalborg 

Danfish 2023 
Aalborg Kongres & Kultur center 
Europa Plads 4 
Kildeparken (Access via Gammel Kaervej) 
DK-9000 Aalborg 

 
NOTER: 

- Kurér-sendinger SKAL sendes DDP 
- Vi skal have tilsendt tracking nr. på de enkelte kurér-sendinger 

 
 

MÆRKNING 
 

Alle kasser skal være tydeligt mærket op med følgende info: 
 

- Udstillernavn 
- Afsender 
- Kontaktperson 
- Case nr.  
- Dimensioner, samt vægt 

 
Venligst sikre at udstyret er pakket forsvarligt i stærkt vandtæt materiale og at emballagen letter ud- & 
nedpakning. 
 
Vi anbefaler brugen af genanvendelig emballage 
 
 

RETUR-FORSENDELSER 
 

Blue Water Shipping A/S vil kontakte de enkelte udstillere under messen ang. evt. retur-forsendelser og 

koordinerer det hele herfra.  

 

FORSIKRING 
 

Venligst notér at det er op til den enkelte udstiller at sørge for forsikringsmæssig dækning med en all-risk 
forsikringspolice. 
 
NOTE: 
Blue Water Shipping A/S kan og vil ikke acceptere claims fra tredjepart. 
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BETALINGS- & GENERELLE BETINGELSER 
 

Alle fakturaer udstedt ifm. messen skal betales ved fremsendelse. 
 
Bankdetaljer som følger: 
Blue Water Shipping A/S 
Trafikhavnskaj 9 
6700 Esbjerg 
Danmark 
 
IBAN: DK4350950001214886 
SWIFT: JYBADKKK 
 
Uden undtagelse, vil vores betalingsbetingelser være som følger:: 
Inden messen:  SKAL betales ved fremsendelse. Betaling er påkrævet inden levering foretages 
Efter messen: SKAL betales ved fremsendelse. Betaling er påkrævet inden returnering 

foretages 
 
VIGTIGT: ALT arbejde udføres på eget ansvar og i henhold til vores generelle handelsbetingelser. 
En kopi af betingelserne er til rådighed ved forespørgsel.  
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TARIF 

 
ONSITE HÅNDTERING 
Alle rater er i DKK & ekskl. moms 
 

AF- & PÅLÆSNING TIL-/FRA STAND PER TIME MINIMUM 

Truck – op til 4 tons DKK 930,00 DKK 480,00 

Truck – op til 8 tons PR. FORESPØRGSEL PR. FORESPØRGSEL 

Mobil kran – op til 4 tons DKK 1.060,00 MIN. 2 TIMER INKL. TRANSPORT 

Mobil kran – op til 8 tons DKK 1.575,00 MIN. 2 TIMER INKL. TRANSPORT 

Mobil kran – op til 12 tons DKK 1.760,00 MIN. 2 TIMER INKL. TRANSPORT 

 
NOTE: Mobil kran skal bookes min. 3 dage i forvejen 
 

LEVERING TIL & FRA MESSEN – VIA LAGER * PR. CBM MINIMUM 

1-2 cbm DKK 275,00 PR. CBM DKK 385,00 PR. SENDING 

3-5 cbm DKK 220,00 PR. CBM DKK 660,00 PR. SENDING 

6-upwards DKK 165,00 PR. CBM DKK 990,00 PR. SENDING 

 
*Denne service er eksklusiv følgende:  
Inden messen: Aflæsning & levering til stand 
Efter messen: Afhentning fra stand samt læsning 
Weekend- & overtidstillæg 

 
LEHE AF MANDSKAB PER TIME MINIMUM 

Leje af mandskab DKK 510,00 DKK 345,00 

 
OPBEVARING PER CBM MINIMUM 

Tomgodsopbevaring DKK 350,00 DKK 460,00 

Fuldgodsopbevaring DKK 420,00 DKK 530,00 

 
OVERTID MINIMUM 

Fra 17:00 – 19:00 +50% 

Fra 19:00 – 08:00 +100% 

Lørdag, søndag samt helligdage +100% 

 
HÅNDTERING AF KURER-FORSENDELSER MAXIMUM 50 kgs 

Modtagelse samt levering til stand DKK 345,00 

 
ADMINISTRATIONSGEBYR PER FORSENDELSE / PER VEJ 

Administrationsgebyr DKK 235,00 

 
NOTES: 

- Ved stand i hal H (Teltet), vær venligst opmærksom på at der vil blive faktureret for både truckhjælp, samt 
leje af mandskab  

- Al tomgodsopbevaring rundes op og afregnes per næste hele cbm. Eksempel: 3,34 cbm afregnes som 4 cbm. 
- Alle andre services rundes op og afregnes per næste hele time. Eksempel: 1,5 time afregnes som 2 timer. 
- Al håndtering med truck og mobil kran inkluderer chauffør. 
- 1 cbm = 300 kgs 
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FORTOLDNING 
 

FORTOLDNING PRIS 

Midlertidig indfortoldning inkl. 1 HS-kode + genudførsel DKK 985,00 PR. FORSENDELSE 

Evt. yderligere HS-koder DKK 150,00 PR. HS-KODE 

Bond fee ved midlertidig indfortoldning 1% AF CIF-VÆRDIEN (MIN. DKK 450,00) 

Fortoldning via ATA-carnet DKK 800,00 PR. FORSENDELSE 

Permanent indfortoldning DKK 800,00 PR. FORSENDELSE 

Told/moms AFREGNES IFLG. BILAG +10% 

 

ADMINISTRATIONSGEBYR PRIS 

Administrationsgebyr DKK 235,00 

 
Eksklusiv 
Evt. tillæg fra rederi eller airlines (lageropbevaring, THC osv.) – Afregnes iflg. bilag + 10% 
Told & moms 
Transportforsikring 
Evt. ventetid, opbevaring samt udtagelse til toldkontrol 

 
NOTER: 

- 1 cbm = 167 kgs 

- Evt. øvrige uforudsete omkostninger som ikke er nævnt ovenfor afregnes iflg. bilag + 10%. 
 
 
SPECIAL-TILBUD 
Vi afgiver gerne tilbud på transport/håndtering af jeres udstillingsgods til & fra messen – det gælder både 
forsendelser fra ind- & udland. Venligst kontakt os for nærmere info. 
 
GENEREL INFORMATION 
Vi sikrer, at alle forsendelser behandles professionelt og sørger for at alle led i transportkæden samt 
håndteringen er dækket af en ansvarsforsikring. Som supplement vil vi dog anbefale alle udstillere, at der 
tegnes en separat transportforsikring for produkterne. Dette kan I trygt overlade til os. 
Vi skal gøre opmærksom på, at hvis udstilleren ikke har tegnet en separat transportforsikring, vil der i 
tilfælde af skade, bortkomst o.l. kun blive udbetalt erstatning iht. lovgivningen, som er tilknyttet den 
benyttede transport – f.ek.s CMR-loven eller Sø-loven.  
 
Vort medlemskab af Dansk Speditørforening og Nordisk Speditørforbund betyder for Dem, at alle opgaver 
udføres iht. Nordisk Speditørforbunds Almindelige Bestemmelser – NSAB 2020. Disse regler er blevet til 
efter aftale med de vigtigste erhvervs- og interesseorganisationer i Skandinavien. Er til rådighed ved 
forespørgsel. 
 
Alle priser er baseret på dags dato gældende kurser og oliepriser. Uforudsete udgifter og prisstigninger vil 
blive opkrævet separat. Vi forudsætter et frit og uhindret fragtforløb samt transportørens mulighed for en 
hensigtsmæssig planlægning af læsse- & aflæssetidspunkter. Specielle leveringskrav fra modtagers side og 
ekstraordinært tidsforbrug ved toldbehandling inden for EU vil blive beregnet særskilt. 
 
Vi ser frem til et godt samarbejde omkring denne messe og står klar til at hjælpe. 


