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ANMÄLAN 
 

SYDSKÅNSKA KENNELKLUBBENS TILLBEHÖRSMÄSSA VID DEN 
INTERNATIONELLA HUNDUTSTÄLLNINGEN I MALMÖ MÄSSHALLAR, MALMÖ 

(HYLLIE) 30 - 31 MARS 2019  
 
Firma – kontraktansvarig _____________________________________________________ 
 
Org. nr enligt F-skattebevis ___________________________________________________ 
 
Kontaktperson ____________________________________________________________ 
 
Adress __________________________________________________________________ 
 
Postadress _______________________________________________________________ 
 
Telefon ___________________________  E-post __________________________ 
 
Vi kommer ställa ut / sälja följande saker ___________________________________________ 
 
Särskilda önskemäl ___________________________________________________________ 
 

 
Undertecknad förhyr härmed: 
__________kvm monterhyra (monterns djup är 3 meter, minimibredd 3 meter dvs. minsta 
yta = 9 kvm) efter 30 kvm får ni 5% rabatt på resterande kvm. 
El, mattor, bord etc. beställs direkt från Mässan www.mass-service.se  och debiteras av 
dem.  OBS! Endast skärmvägg i monterns fond, inga mellanväggar! 
 

 Antal biljetter, förutom de 2st som ingår i monterhyran (80:-/st)   
 

Sista anmälningsdag 25 februari 2019. Anmälan skall skickas till Sydskånska 
Kennelklubben, Företagsvägen 29 hus 3, 232 37 Arlöv. E-post: kansli@sydskakk.se.  
Kostnaden är 590:- / kvm. som kommer att faktureras och skall vara Sydskånska 
Kennelklubben tillhanda senast 25 mars 2019. 
 

Utställningen är öppen 30-31 mars kl. 08.00 - 18.00 
Inflyttning fredagen den 29 mars kl. 10.00 - 19.00 
utflyttningen avslutad söndagen den 31 mars kl. 21.00 
 

Denna anmälan är bindande och undertecknad förbinder sig att följa de bestämmelser som 
finns angivna ovan och på bifogad bilaga. 
 

Datum__________  Plats_________________ Firma___________________ 
 
 
Firmatecknare__________________________________________________ 
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BESTÄMMELSER FÖR UTSTÄLLARE HOS 

SYDSKÅNSKA KENNELKLUBBEN 
 
1. Anmälningarna registreras i den ordning de kommer. Sydskånska Kennelklubben 

förbehåller sig rätten att göra de justeringar i turordningen och fördelningen av 
utrymmen som betingas av ett rationellt utnyttjande av området, samt behovet av 
att presentera ett så fylligt branschutbud som möjligt. 

 
2. Överlåtelse helt eller delvis av förhyrd plats är inte tillåten utan Sydskånska 

Kennelklubbens skriftliga medgivande. Utställares annullering av anmälan om 
deltagande i utställningen medför icke befrielse från erläggande av monterhyra. 

 
3. Utställare skall vid inflyttning uppvisa kopia av F-skattebevis eller  

F-skattesedel. Om montern är betald efter sista betalningsdatum skall kvitto på 
betalning uppvisas. 

 
4. Deltagare är skyldiga att underkasta sig de förändringar i plats och utrymme, som 

av omständigheterna påkallas. Den av utställare förhyrda platsen får inte 
överskridas vare sig i fastställd höjd eller övriga dimensioner. Utställare är skyldig 
ställa sig till efterrättelse de föreskrifter som kan komma att meddelas av statlig 
eller kommunal myndighet. Sydskånska Kennelklubben är icke ansvarig för 
kostnader och skador som kan uppkomma i samband härmed. 

 
5. Utställare sköter den behövliga renhållningen på förhyrd plats. Om så inte är fallet 

debiteras extra avgift. 
 
6. Utställares ansvar, för genom eget eller biträdes förhållande, uppkommen skada 

å parkens eller mässans områden, även som för annan skada vilken uppstått på 
grund av utställarens underlåtenhet att efterse den förhyrda platsen. Sydskånska 
Kennelklubben ikläder sig icke något ansvar för utställda varor, ej heller av 
assurans av något slag. 

 
7. De utställda föremålen får icke tas bort från platsen under tiden utställningen äger 

rum. Utställare har själv att bekosta transporter, uppställning, nedtagning, 
montrar, tält, paviljonger mm samt anslutning för elektricitet. 

 
8. Utställare erhåller 2 st inträdeskort för monter 3x3 m efter varje 3 löpmeter 

inkluderas ytterligare 1 biljett, därutöver erläggs 80:- per inträdesbiljett.  
 
9. Utställare är skyldiga att inom utställningsområdet följa Sydskånska 

Kennelklubbens anvisningar och föreskrifter. 

 
 


