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INFORMATIEBLAD VERKRIJGING LIDMAATSCHAP 2018
Vereniging De Zinkmeesters
Indien een bedrijf zich wil aansluiten bij de Vereniging De Zinkmeesters dienen ze aan
De volgende voorwaarden te voldoen:
 Het bedrijf dient ingeschreven te staan bij de Kamer van Koophandel;
 Het bedrijf dient minimaal 5 jaar (aantoonbaar) titaanzink en/of koper verwerkt te hebben op grote
en/of kleine projecten; dit betreft zowel dak- als gevelbekleding uitgevoerd in diverse systemen;
 Het bedrijf dient over voldoende gereedschappen, kennis en vakmanschap in het eigen bedrijf voor
de verwerking van zink te beschikken;
 Het bedrijf dient over voldoende eigen capaciteit beschikken, ten minste vier medewerkers die
aantoonbaar op de vaste loonlijst staan, om zink- en koperwerken uit te voeren.

Indien een bedrijf aan bovenstaande voorwaarden voldoet kan men zich bij het
secretariaat van De Zinkmeesters aanmelden en wordt de procedure voor toetsing in
gang gezet.
AANMELDEN:







Het bedrijf dient zicht schriftelijk aan te melden bij het secretariaat van Vereniging De
Zinkmeesters, Postbus 2322, 5500 BH te Veldhoven of via info@zinkmeesters.nl.
De “toetsingscommissie” van de Vereniging De Zinkmeesters maakt een afspraak met
desbetreffend bedrijf.
Hierna zal de “toetsingscommissie” een kennismakingsbezoek brengen aan het bedrijf, waarin
het een en ander zal worden overlegd; tevens worden twee gerealiseerde projecten door de
commissie bezocht;
Tijdens de eerstvolgende ledenvergadering zullen de bevindingen van het
kennismakingsbezoek aan de leden worden voorgelegd, waarna er zal worden gestemd.
Indien het merendeel van de leden akkoord hiermee gaat, wordt het bedrijf “aspirant-lid” voor
maximaal één jaar.
Éénmalige aanmeldings- / toetsingskosten:
€ 159,-

JAAR-1 (ASPIRANT-LID):





In dit eerste jaar dient het “aspirant-lid” minimaal twee zink- en/of koperprojecten aan te
melden bij het interne kwaliteitsbeoordelingbedrijf, het SKG-IKOB.
Door het SKG-IKOB wordt een afspraak met het desbetreffende bedrijf gemaakt; tijdens dit
bezoek zullen de aangemelde projecten worden getoetst en wordt het bedrijf intern geaudit;
Éénmalige kosten aspirant-lid, eerste jaar aan De Zinkmeesters.
€ 1900,Éénmalige kosten aspirant-lid, eerste jaar aan het SKG-IKOB.
€ 1775,-

JAAR-2 ENVOLGENDE (VOLLEDIG LID):






-

-

Indien het bedrijf aan alle voorwaarden voldoet verkrijgt men het lidmaatschap tot Vereniging
De Zinkmeesters.
Jaarlijkse contributiekosten Vereniging De Zinkmeesters.
€ 950,Jaarlijkse promotiekosten Vereniging De Zinkmeesters.
€ 300,Jaarlijkse vaste kosten SKG-IKOB.
€ 1049,Variabele kosten SKG-IKOB. (vier verplicht inspecties a € 240,- / inspectie,
€ 960,waarvan twee aangekondigd en twee niet aangekondigd).
Jaarlijkse vaste licentiekosten SKG-IKOB voor het KOMO-certificaat.
€ 136,Alle bovengenoemde bedragen zijn exclusief BTW.
Kosten voor Vereniging De Zinkmeesters worden door de Vereniging gefactureerd en dienen vooraf voldaan te worden.
Kosten voor het SKG-IKOB worden door het SKG-IKOB gefactureerd en dienen eveneens vooraf voldaan te worden.
Prijzen kunnen jaarlijks worden geïndexeerd.
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