Kattförbundet SVERAK

Ersättningsanspråk
”städpeng”

Sveriges Kattklubbars Riksförbund
Åsbogatan 33, 504 56 Borås
Telefon vx. 033-10 15 65
sverak@sverak.se
www.sverak.se

Till klubb som avhållit internationell utställning och använt SVERAKs burpool
För att begära städpeng gäller i korthet:
•

Utställningsarrangerande klubb tar emot en container med minst 50 burar/bord som är avsevärt dåligt rengjorda.

•

Ansökan om städpeng ska ske senast fem dagar efter avhållen utställning via post eller e-post till SVERAKs kansli.

•

SVERAKs kansli kontrollerar antal använda burar/bord enligt tidigare klubbs granskningsrapport. Om denna ej inkommit räknas det
som om hela burpoolen använts.

•

SVERAKs kansli sänder en inscannad rapport (ersättningsanspråk) per e-post till berörda klubbar med besked om städpeng utgår
/ej utgår. Eventuella synpunkter ska vara SVERAKs kansli tillhanda senast tio dagar efter avsändningsdatum. Därefter anses
städpengsanspråk vara godkänt av båda parter.

•

När städpeng utgår sänds faktura till tidigare klubb för det antal burar/bord som angetts vara smutsiga (15 kr per bur/bord) samt
grundbelopp om 1 500 kr. När betalning inkommit fördelas inbetald summa i lika delar mellan kravställande klubb och SVERAKs
burpoolsfond.

Uppgifter från klubb som begär ersättningsanspråk
Inskickat datum

Inskickat av (namn)

Underskrift (vid ej e-postskick)

Kattklubben

Utställningsdatum

Person som ansvarat för urpackning från container före utställningen

Telefon dagtid

Samtliga burar, bord och benbockar har använts

Ja

Container nr

E-postadress

Ange antal avsevärt
smutsiga burar/bord

Nej. Vid nej – ange antal använda
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Övriga kommentar om burpoolstatus

SVERAKs noteringar
Föregående kattklubb som använt container

Utställningsdatum

Granskningsrapport inkommit

Ja
Hela burpoolen använd

Ja
Grundbelopp

Om nej - antal använda burar

Anspråk avsänt datum

Sista datum för synpunkter

Antal burar x 15 kr städpeng

Fakt.nr

Utbetalning till klubb skett

Nej

1 500 kr

Om bilder insänds till SVERAK ska dessa vara daterade och bifogas i ett dokument. Bilder som sänds infogade som separata bilagor via e-post godkänns inte.

Nej

