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Medlem ska vara en juridisk person inklusive verklig huvudman registrerad hos bolagsverket
Medlem ska ha en sund ekonomi och inte ha några allvarliga anmärkningar för skatt, moms,
arbetsgivaravgifter med mera
Medlem ska inneha erforderliga tillstånd för verksamheten; F-skatt, registrerad arbetsgivare
vid anställning, följa svenska arbetsmarknadsavtal och lagstiftning
Medlem ska inneha en försäkring/ansvarsförsäkring för verksamheten
Medlem ska bedriva verksamhet på en fysisk adress som är öppen året runt
Verksamheten ska vara öppen för allmänheten med regelbundna öppettider
Medlem ska minst erbjuda marknaden de tjänster som är att förvänta av en Däckverkstad
Medlem ska tillerkänna DRF:s avtal med Konsumentverket och alltid följa ARNs utslag
Medlem ska uppfylla Arbetsmiljöverkets krav gällande arbetsmiljö, lokalitet, hjälpmedel,
lyftar, verktyg med mera
Medlem ska sörja för att negativ direkt miljöpåverkan minimeras, som till exempel vid
däcktvätt, hantering av uttjänta däck, ha kunskap och tillstånd att ta hand om
punkteringsvätskor
Medlem ska vara ansluten till Svensk Däckåtervinning AB (SDAB) för omhändertagande av
uttjänta däck. Vid egen import av däck skall återvinningsavgifter erläggas till SDAB
Under öppettider ska medlem ha personal på varje arbetsplats som endera har gått
Däckskolan (eller motsvarande) eller som har minst fem års dokumenterad erfarenhet av
hjulskiften, däckförsäljning, montering och reparationer
Medlem ska utföra arbeten enligt DRF branschstandard (Branschvägledning)
Medlem ska aktivt verka för DRF:s och Däckbranschens frågor
Medlem ska påvisa medlemskapet i DRF via skyltar, referens på hemsida, referens på
fakturor eller liknande där så är lämpligt samt ge information till kunder varför man ska anlita
en DRF verkstad

Verksamhet utanför verkstad
•
•
•

Om tillfälliga arbetsplatser/filialer för konsument etableras under högsäsong ska den fasta
adressen finnas inom 50/80 km (söder/norr Dalälven) från den fasta verksamheten
Tillfälliga arbetsplatser/filialer skall tillhöra organisationsnummer enligt ovan
Mobila verkstäder (jour) eller verksamhet hos kund skall omfattas av samma krav som
huvudverksamheten ovan

Kedjor
•
•

•

Organisationer som verkar under samma namn (kedja) äger rätt att gruppanslutas
Om en enskild organisation som tillhör en kedja beviljas medlemskap så får inte
medlemskapets förmåner eller identitet användas under det gemensamma kedjevarumärket
eller centralorganisationen
En kedja kan endast gruppanslutas med samtliga medlemmar

Uppföljning
Att man uppfyller ovanstående kriterier ska ansökande part eller medlem redovisa på det sätt som
DRF:s styrelse beslutar. DRF äger rätt att göra årliga uppföljningar av ovanstående kriterier och om
medlem trots påpekanden och rimlig möjlighet till rättelse fortsätter att bryta mot kriterierna äger
DRF:s styrelse rätt att utesluta medlemmen

