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FORVIN NYHEDSBREV 2020-08

Om foreningens fordelsaftaler

Hvor finder jeg foreningens fordelsaftaler ?
Alle vores fordelsaftaler kan findes på den lukkede del af vores hjemmeside

www.forvin.dk. Du skal logge på med medlemsnavn/email samt kodeord.

Her kan du finde en oversigt over aftalerne nederst i højre side.

DSV Biltransport fra EU-lande til DK
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Foreningen lavede en aftale med DSV om biltransport fra EU-lande til

Danmark. Aftalen er omtalt i Nyhedsbrev 2020-02 og den blev gennemgået på

generalforsamlingen den 26. februar. P.t.har ca. 30 af foreningens medlemmer

tilsluttet sig aftalen.

Vi mener at aftalen giver nogle rigtig gode priser og gode forsikringsbetingelser,

og vi opfordrer medlemmerne til at se på mulighederne heri. Du kan kontakte

Michael Paulli, DSV på mail Michael.paulli@dk.dsv.com eller på telefon 79 29

67 44. De konkrete DSV kontaktpersoner for de forskellige lande finder du i

Excelarket Foreningen af Danske Vinimportører SOP (002).

Har I flere samtidige afhentninger fra samme område bør I overveje

mulighederne for SAMLASTNING, Samlastning kan bruges, hvor I har 2 eller

flere producenter liggende geografisk tæt. Det kan f.ex. være Sasso di Sole i

postnr. IT-53024 (Toskana) og Uccelliera også i postnr. IT-53024 (Toskana).

Taksten for 1 palle er 1.518 DKK fra hver leverandør. Taksten for 2 paller er

1.321 DKK pr. palle Der er således mulighed for at drøfte en besparelse ved

samlastning, dog vil der normalt være et ekstra afhentningsgebyr. Tal med din

DSV-kontakt om det i de konkrete situationer.

OG husk at sørge for tilstrækkelig forsikringsdækning, et af vores medlemmer

modtog denne palle med en anden leverandør og fik selv et betydeligt

økonomisk tab pga utilstrækkelig forsikring. Der var "bortkommet" dyre vine og
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nogle kasser var ødelagt

DSSmith Emballage til gaver og forsendelse
Vores aftale med DSSmith omfatter en række konkrete emballageprodukter.

Listen over produkter finder du også på .den lukkede del af hjemmesiden.

Der er nu tilføjet flere forsendelsesemballager til en meget konkurrencedygtig

pris.

Vores kontaktperson hedder Pia Skovgaard og træffes på

mail pia.skovgaard@dssmith.com og telefon 72 14 95 64

DHL distribution Danmark
DHL har nu en praktisk service: DHL Service Point. Disse er placeret flere

steder i landet og fungewrer som en pakkeshop. De betyder, at du kan aflevere

dine pakker der og slipper for at vente på at DHLs kurer kommer til din adresse

for at afhente pakkerne. Samtidig sparer du afhentningsgebyret på 85 DKK pr.

afhentningsdag. Du kan finde din lokale DHL Service Point på
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www.locator.dhl.com ved at indtaste din adresse. Formanden har selv benyttet

DHL Service Point i over 6 måneder, og det fungere rigtig godt.

Du skal kontakt DGF (DHL Global Forwarding) på

mail dgfcourier.cph@dhl.com eller telefon 36 90 54 70 for at blive tilsluttet

aftalen..

Husk at nævne det, hvis du vil bruge DHL Service Point.

Opfølgning på fordelsaftaler
Der kan ligge et betydeligt arbejde fra bestyrelsens side med at indgå

fordelsaftaler. Derfor har bestyrelsen behov for at følge op på medlemmernes

brug af aftalerne. Det er selvfølgelig ærgerligt at bruge tid på aftaler, som

efterfølgende ikke anvendes. Vi vil derfor periodisk (f.ex. hvert halve år) bede

leverandøren om at oplyse omsætningen med de medlemmer, som er tilsluttet

aftalen. Det er efter vores opfattelse ikke i strid med GDPR-reglerne, da der er

tale om erhvervsdrivende, som frivilligt tilslutter sig aftalerne og da der ikke

udleveres personfølsomme oplysninger..

Copyright © 2020 Foreningen af Danske Vinimportører, All rights reserved.

Mailadresser er trukket fra foreningens medlemskartotek

Vores mailadresse er: kontakt@forvin.dk



5

This email was sent to info@vinentusiasten.dk

why did I get this? unsubscribe from this list update subscription preferences

Foreningen af Danske Vinimportører · c/o Knut Gotfredsen · Kikhanebakken 70 · Holte 2840 · Denmark


