Kriterier for optagelse i Danske Speditører (der henvises til foreningens vedtægter i sin helhed)

Ordinære medlemmer – hovederhverv
1. Ansøgerfirmaet skal som hovederhverv drive speditionsvirksomhed i selskabsform, eller
enkeltmandsvirksomhed, der som, hovederhverv beskæftiger sig med speditions- og
transportvirksomhed i Danmark.
2. Ansøgerfirmaet skal udbyde sine tjenester på det frie transportmarked, og det må ikke i overvejende
grad betjene egne koncernforbundne firmaer.
3. Ansøgerfirmaet skal have været i drift i mindst 1 år fra starttidspunktet for ansøgningens behandling og
have aflagt regnskab for det første hele regnskabsår.
4. Ansøgerfirmaet skal blandt sine medarbejdere være i besiddelse af faglige kvalifikationer inden for
speditionserhvervet.
5. Ansøgerfirmaet må nyde et godt omdømme i branchen.
Danske Speditørers hovedbestyrelse kan efter rådslagning med den lokale speditørforening dispensere fra
de her nævnte kriterier nr. 1, 2 og 4.
Ordinære medlemmer skal bidrage til Danske Speditørers Garantifond samt være dækket af en
Speditøransvarsforsikring. Ordinære medlemmer har pligt til på brevpapir og blanketter mv. at henvise til
den seneste udgave af NSAB samt angive ”Medlem af Danske Speditører. ”

Ordinære medlemmer - bierhverv
1. Ansøgerfirmaet skal have været i drift i mindst 1 år fra starttidspunktet for ansøgningens behandling og
have aflagt regnskab for det første hele regnskabsår.
2. Ansøgerfirmaet skal have registreret speditionsvirksomhed som bierhverv hos Erhvervsstyrelsen,
udbyde sine tjenester på det frie transportmarked, og må ikke i overvejende grad betjene egne
koncernforbundne firmaer.
3. Ansøgerfirmaet skal blandt sine medarbejdere være i besiddelse af faglige kvalifikationer inden for
speditionserhvervet.
4. Ansøgerfirmaet må nyde et godt omdømme i branchen.
5. Ansøgerfirmaet skal som bierhverv drive speditionsvirksomhed i selskabsform.
Danske Speditørers hovedbestyrelse kan efter rådslagning med den lokale speditørforening dispensere fra
de her nævnte kriterier nr. 2 og 3.
Ordinære medlemmer skal bidrage til Danske Speditørers Garantifond samt være dækket af en
Speditøransvarsforsikring. Ordinære medlemmer har pligt til på brevpapir og blanketter mv. at henvise til
den seneste udgave af NSAB samt angive ”Medlem af Danske Speditører. ”
Associerede medlemmer
Andre medlemmer end de nævnte ordinære medlemmer, herunder foreninger, private eller offentlige
institutioner indenfor eller med tilknytning til speditionsbranchen.
Nystartede virksomheder, eller virksomheder der endnu ikke har aflagt regnskab kan optages som
associerede medlemmer, hvis de opfylder følgende betingelser:
1. Ansøgerfirmaet er anmeldt til Erhvervsstyrelsen (hovederhverv eller bierhverv).
2. Ansøgerfirmaet kan fremvise åbningsbalance, der dokumentere betryggende konsolidering.

3. Hovedbestyrelsen vurderer, at kriterierne nr. 1, 2, 4 og 5 (hovederhverv) eller kriterierne nr. 2 og 3 er
opfyldt.
Associerede medlemmer bidrager ikke til Danske Speditørers Garantifond.
Associerede medlemmer har pligt til på brevpapir og blanketter mv. at henvise til den seneste udgave af
NSAB samt angive ”Medlem af Danske Speditører. ”
Passivt medlemskab
Virksomheder, der vil gøre brug af rettighederne til NSAB 2015.
Medlemskabet har et kontingent på minimum kr. 10.500 med tillæg af den relevante lønsum for speditionsog logistikdelen for den ansøgende virksomhed samt tillæg af den forholdsmæssige lønsum for administrativt
personale.
Optagelse af et passivt medlem i foreningen sker på baggrund af hovedbestyrelsens konkrete vurdering af
ansøgerens redegørelse for optagelseskriterierne.
Passive medlemmer bidrager ikke til Danske Speditørers Garantifond.
Passive medlemmer skal have en Speditøransvarsforsikring for den del af ansøgerens virksomhed, der
beskæftiger sig med spedition- og logistik.
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