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Beställningsavtal
SVERAKs burpool
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En komplett container ska bestå av: 224 burar och 224 bord (förvaras i 16 burrack á 14 st burar och bord) samt 450 benbockar (förvaras på pallar; två
staplar med 180 benbockar = 5 pallar á 36 st samt tre staplar med 270 benbockar = 5 pallar á 54 st). Dessutom finns ett reservdelskit, en ramp samt en
pallyftare för transport in och ut från container.
En del burar behövs som domarburar (panel) kan man beräkna att innehållet i en container gäller för cirka 360 katter. SVERAK kan dock inte garantera att
burpoolen är helt komplett vid leverans.

Burpool beställs för
Kattklubben

Utställningsdatum

Leverans av burpool
tidigast

senast

Datum

Datum

Tid kl.

Antal container

Burpool kan stå kvar
längst till
Tid kl.

Datum

Tid kl.

Förbundets totala transportkostnader minskas om
container kan stå kvar på uppställningsplatsen tills den
ska levereras till nästa utställningsplats. Detta är till gagn
för samtliga klubbar som använder burpoolen.
På SVERAKs klubbsida finns utställningslista som
kontinuerligt uppdateras med vilken klubb som får vilken
container (nummer).

Leverans / hämtning av burpool
Klubben ska vid beställning av burpool meddela uppställningsplats och bifoga karta. Det är att rekommendera att någon från klubben är
på plats vid leverans för att visa transportören uppställningsplatsen. Observera att plats ska vara samma som den som angivits genom
insänd karta. Eventuell flyttning av container inom området, på grund av felaktig och/eller uteblivet besked om uppställningsplats, sker
på klubbens egen bekostnad och ansvar. Om utställning sker i en lokal som kräver specialåtgärder för transportföretaget, ex.vis kranbil,
kommer den extra kostnaden att faktureras berörd kattklubb. Kostnaden kommer alltså inte att ingå i utjämningen.

Specialåtgärd behövs – ange vilken

Fullständig leveransadress/uppställningsplats
Namn på utställningslokal

Gatuadress

Postadress

Mottagare / kontaktperson burpool – Transportör aviserar före utkörning
Namn

Tel dagtid

E-post

Tel kvällstid

Mobil

Annan kontaktmöjlighet - Namn på annan kontaktperson, gärna utställningslokalens vaktmästare eller liknande
Namn
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Tel dagtid

E-post

Tel kvällstid

Mobil

Undertecknad klubb har tagit del av gällande bestämmelser och regler vid burpoolsbokning
Datum

Underskrift av teckningsansvarig för klubben

SVERAKs noteringar
Avsänt till transportör _________________

Bekräftad av transportör ___________________ Container nr: ____________

