
 Hyreskontrakt 

  Växjö INT 
  Tipshallen 1 – 3 november 2019 

Småland Ölands Kennelklubb Tel / Fax: +46 (0) 474-210 07 
Apoteksgatan 9 e-post: info@smokk.se 
SE-364 42 LENHOVDA Hemsida: www.smokk.se 

Hyresvärd / Arrangör     
Småland Ölands Kennelklubb   
Apoteksgatan 9     
SE-364 42  Lenhovda     
 
Detta kontrakt avser uthyrning i andra hand av försäljningsplats under pågående hundutställning. 
 
Hyresgäst / Företag:  
……………………………….....................  
Firmatecknare:  
……………………………….....................   Mobilnr:............................................................ 
Adress:  
………………………………..................... Hemsida:...............................................
  

………………………...................................... Orgnr:…………………………………….. 
E-post:  
……………………………….......................... 

Utställningsplats Tipshallen Växjö   
Datum 2019-11-01 - 2019-11-03  
Monterkostnad / M²   Bokad yta (ange löpmeter) 
600,00 kr …………  
Pris El 230V / 10 Amp uttag.            El.  Antal uttag till monter     Antal uttag till Husbil/Husvagn  

Avgift uttas per uttag  …………  á 500:-/uttag                    …..........  á 500:-/uttag
  

Platsen är 3m djup och är tillgänglig from 2019-10-31  (tid meddelas senare). 

Vi har ett fåtal kvm som kan fås med 2 meters djup. Till de platserna gäller först till kvarn. 
Monterplatsen skall vara grovstädad och utrymd kl. 18.30 sista utställningsdagen. 
 
SmÖKK förbehåller sig rätten att bestämma monterns placering. Ev. Önskemål anges under övrigt. 
Under övrigt anges även om husvagns-/husbilsplats önskas. 
 
Betalning som ej är gjord avförs från bokningen och monterplatsen tillfaller nästa kund.  
Erlagd avgift återbetalas ej om kund uteblir. 
Kund ansvarar själv för sin verksamhet, varor, inventarier och erforderligaförsäkringar. 
 
Hyresvärd / arrangör frånsäger sig allt ansvar. 
I den händelse att utställningen blir inställd på grund av omständigheter som arrangör EJ kan råda över.  
Enligt Svenska kennelklubbens stadgar §15 Force Majure, återbetalas inte den erlagda monterhyran. 
F-SKATTESEDEL SKALL UPPVISAS VID ANMODAN. 
 
Arrangörens anvisningar angående brandföreskrifter mm skall följas utan avvikelser! 
  
Övrigt/Vilka varor säljer ni: OBS! Försäljning av mat, glass, godis eller dylikt får ej ske! 

……………………………….……………………………….……………………………….…………………… 
……………………………….……………………………….……………………………….…………………… 
…………………………….……………………………….……………………………….…………………… 
Av detta kontrakt har bägge parter tagit varsitt exemplar, och förklarar sig båda parterna  
härmed nöjda. Detta kontrakt är ej gällande vid brister i betalning.  

Ort och Datum Hyresgäst / Firmatecknare 

För kontakt ring eller maila. 
SmÖKK:s kansli 
Tel/fax +46(0)474-210 07 
info@smokk.se 


