
Kontaktuppgifter beställare

Företag: Organisationsnummer:

Kontaktperson: Telefon:

Adress: E-post:

Postadress: Webbadress:

Storlek, löpmeter (monterns bredd):                        

Ja, tack jag önskar elanslutning à 200 kr: 

Totalt pris beställningen:
Vi kommer att ha följande produkter/tjänster till försäljning:

Övriga upplysningar

Ort och datum: Firmatecknare signatur:

Företag: Namnförtydligande:

Undertecknad hyr härmed monterplats på Siljansvallen, à pris 300 kr/löpmeter (ingen moms tillkommer).

                             Beställning av monterplats på Dalarnas Kennelklubbs 
                             utställning i Leksand 6-7 juni 2020

Pris: Hyra av monterplats i två dagar 300 kr/ löpmeter. Minsta monterhyra är 2 löpmeter. Monterdjup ca 3 meter på de flesta platser. 
Betalningsvillkor: Betalning sker mot faktura som ska vara betald innan ankomst. F-skattsedel är ett krav.
Avbokning: Skriftligen till dalarnas_kk@outlook.com. Avbokning t.o.m 18 maj 2020 debiteras med 50% av hyran, därefter debiteras fullt pris. 

Er kontaktperson på Dalarnas Kennelklubb före och under utställningen är: Mimmi Halvarsson, tel 0723 24 15 85.

Allmänt: Försäljning i montrarna sker på idrottsplats Siljansvallen i Leksand, under pågående hundutställning ca kl 10-17.
Säkerhet: Området patrulleras nattetid av inhyrd väktare, både fredag och lördag.
Hyresgästen/kunden ansvarar dock själv för sin verksamhet, varor, inventarier och har en erforderlig försäkring.

Sortiment: Dalarnas Kennelklubb förbehåller sig rätten att  verka för ett varierat utbud av varor. Det innebär att DKK förbehåller sig rätten att neka 
bokningar, sk. fri prövningsrätt. Försäljning av mat & dryck för människor tillåts endast i montrar med särskilt avtal.

Placering: Monterytorna ligger utomhus. Dalarnas Kennelklubb förbehåller sig rätten att bestämma montrarnas inbördes placering. Utställaren håller 
själv med tält, det är endast själva markytan som tillhandahålls av arrangören.

Rivning och nedpackning av monter ska ej påbörjas förrän finaltävlingen är slut. Monterplatsen ska vara städad och utrymd kl 19 den sista 
utställningsdagen. Skräp kastas i anvisad container. Ostädad monteryta debiteras med städavgift 500 kr.

Dalarnas Kennelklubb frånsäger sig 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.

Inflyttning/montering
Platsen är tillgänglig från och med fredag 5 juni, och inflyttning sker denna dag mellan kl 13-18. Vi ber er respektera dessa tider.
Varuleveranser kan endast ske fredag 5 juni kl 9-17, ni måste själva vara på plats och ta emot ert gods direkt till montern.
Eventuell biltransport in på området under lördag och söndag morgon sker endast mellan kl 06.00-07.00. Entrén för deltagare öppnar 07.30.

Utflyttning/rivning

Denna beställning är bindande och undertecknad förbinder sig att följa de bestämmelser som finns angivna ovan.

Beställningen scannas och skickas till dalarnas_kk@outlook.com
Fotokopia  till tel 0723 24 15 85 går också bra. Därefter sänder vi faktura på bokad monter.
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