
Monterplatsförfrågan 

 

 

 

Information gällande försäljning under Svenska Staffordshire Bull Terrier klubbens evenemang. 

Vid våra evenemang kräver vi att företag har organisationsnummer och är registrerade med F-

skattsedel för att bedriva försäljning. Detta utifrån skatteverkets regler. Ovanstående kontrolleras i 

samband med att hyreskontrakt insänds tillsammans med F-skattsedel där organisationsnummer och 

företagsägare skall framgå och vara den samma som skrivit under. 

Avsaknad av organisationsnummer och F-skattsedel innebär att försäljning ej kan bedrivas vid våra 

evenemang. Uppgift om varor och tjänster som F-skattsedel är utfärdad för skall överensstämma 

med försäljning på plats. Monterplats kan ej av tecknare av avtal överlämnas till annan person eller 

företag. 

Betalning sker efter att SSBTK erhållit samtliga handlingar som efterfrågas och granskat dessa. Det 

innebär att inskickat hyresavtal ej är godkänt innan förfrågan återsänts påskriven av SSBTK. Betalning 

ska då vara tillhanda SSBTK en vecka efter till PG 22966-6 alternativt Swish 0721-598 424. 

Vid önskemål om el sker betalning i samband med betalning av monterplatsen. Pris är 100 kronor per 

uttag, strömuttaget är 1 st 220 volt. Markera detta i er förfrågan i nedanstående hyresavtal. 

Kostnad för försäljning är 1000 kronor per monterplats om tre (3) gånger tre (3) meter. Vid önskemål 

om fler platser ange det i er förfrågan. 

Betalning som ej är genomförd i rätt tid avförs från bokningen. Erlagd avgift återbetalas ej om kund 

uteblir. Rivning och nedpackning av monter får ej påbörjas förrän finaltävlingen är slut. Kund 

ansvarar själv för sin verksamhet, varor, inventarier och erforderliga försäkringar. SSBTK frånsäger sig 

allt ansvar. 

Platsen finns tillgänglig för iordningställande från  

- 31 jan-20 kl: 18:00 

Monterplatsen skall vara städad och utrymd  

- Städning och nedpackning börjar när finalerna är färdiga 

Bilar tillåts i anslutning till lastning vid uppbyggnad och städning, i annat fall hänvisas till parkering 

som gäller för evenemanget. 

SSBTK förbehåller sig rätten att bestämma monterns placering. 

Försäljning av hundfoder och djurförsäkringar får ej ske. 

Kontakt: Yvonne Lundberg: Sar.ry@hotmail.com, telefon: 0764-195 396  

mailto:Sar.ry@hotmail.com


HYRESFÖRFRÅGAN – förfrågan är godkänd och anses vara 

upprättat avtal mellan båda parter när båda underskrivit 

det. 

 

 

 

Organisationsnummer: 

Företag: Telefon: 

E-post: Firmatecknare: 

Mobil: 

Momsregnummer: 

Vilka varor säljer ni: 

Adress: 

Önskas el, tillkommer avgift om 100 kronor 

per uttag. Strömuttaget är 1st 220 volt 

tillhandahålls vid central matningspunkt 

El Ja Nej 

Ovanstående insänds SSBTK för godkännande, vid godkännande av er förfrågan meddelas ni genom 

att erhålla signerat exemplar av SSBTK innebärande att betalning enligt ovanstående information 

skall åläggas SSBTK. 

Av detta kontrakt har bägge parter tagit varsitt exemplar och förklarar sig båda parterna härmed 

nöjda. 

Signatur företag: 

Ort och datum  Frimatecknare 

 

Signatur SSBTK: 

Ort och datum  Monteransvarig 

 


