
Tjekliste - kontraherende og udførende transportør
Bruger du underleverandører, eller er du selv underleverandør, er der forhold, du bør 
være opmærksom på. Denne tjekliste kan hjælpe dig med at få det hele med.

 1. Kontakt/telefonnumre 

 

Kontraherende transportør tlf. Mobiltlf. Mail 

Udførende transportør tlf. Mobiltlf. Mail

 2. Tilladelser 

 Vognmandstilladelse  Fællesskabstilladelse  CEMT  Andre tilladelser

 Kopi af tilladelser udleveret 

 3. Forsikringer 

 Kasko på trækker  Kasko på trailer  Stilstandsforsikring  National fragtføreransvar

 CMR  Syge/retshjælp  Arbejdsskade  

 Kontraherende transportør har modtaget en kopi af ovennævnte forsikringspolicer samt dokumentation for, at forsikringerne er i kraft

 Speditøransvarsforsikring (tegnet af kontraherende transportør)

 4. Chaufføren 

 Arbejdstilladelse (hvis chaufføren ikke er statsborger i et land, der var medlem af EU før 1. maj 2004)

 Opholdstilladelse (hvis chaufføren ikke er statsborger i et land, der var medlem af EU før 1. maj 2004)

 Attest fra Færdselsstyrelsen (hvis chaufføren er fra et ikke-EU-land)

 EU-sygesikringsbevis

 Kontraherende transportør har modtaget en kopi af ovennævnte tilladelser m.m. samt dokumentation for tilladelsens gyldighedsperiode

Sprog (chaufførerne forstår og taler følgende sprog)

 Dansk  Engelsk  Tysk  Fransk  Andet sprog

Certifi kater

 ADR stykgods  ADR tank  ADR klasse 1  Kran  Følgebil

 Truckcertifi kat  Andet

Særlige kompetencer  Levende dyr  Flyttetransport  Andet

Kørekort
Chaufførerne har kørekort til følgende kategorier:

A , B , C , D , E , BE , CE , E 

 Underleverandøren har pligt til at meddele den kontraherende transportør, hvis chaufføren får kørselsforbud mv.

Andet

 Chaufføren skal have fi rmatøj

 Eventuelle andre krav til påklædning

 Chaufføren skal være præsentabel og soigneret 

 Chaufføren har forbud mod at drikke alkohol i arbejdstiden

 5. Materiel

Trækker 

 Euronorm  Vejskatcomputer til fl g. lande: 

 GPS  Andet

Trailere

 Udførende transportør stiller egen trailer til rådighed for transporten

 Kontraherende transportør stiller trailer til rådighed for transporten

 Krav om udfyldning af trailertjekliste ved udlevering og afl evering af traileren
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 6. Kvalitetssikring/Miljøcertifi cering 

 ISO 9001   ISO 14001  HACCP  GMP  Andet

 7. Egenkontrolprogrammer

 Udførende transportør har egenkontrolprogram vedr.

 Chaufførerne er instrueret i at anvende ovennævnte egenkontrolprogrammer

 8. Køre-hvile-tid og arbejdstid

 Transporterne tilrettelægges, så regler om køre-hvile-tid og arbejdstid kan overholdes

 Udførende transportør forpligter sig til at overholde reglerne om køre-hvile-tid og arbejdstid

 9. Dokumenter

 Chaufførerne er instrueret i udfyldelse og udlevering af dokumenter – herunder tolddokumenter - samt afl evering af 
  dokumenter til relevante parter/myndigheder

 10. Forbehold/reklamationer

 Chaufførerne er instrueret i, at der tages præciseret forbehold på fragtbreve og reklameres straks ved manko/fejl/
  skader på gods eller materiel samt ved forsinkelse

 Chaufførerne har pligt til straks at kontakte den kontraherende transportør ved manko/fejl/skader på gods eller materiel
  samt ved forsinkelse

 Synlige skader/mangler skal fotograferes af chaufførerne

 11. Underleverandører

 Kontraherende transportør accepterer, at udførende transportør anvender underleverandører, herunder udenlandske 
  vognmænd

 Kontraherende transportør accepterer ikke, at udførende transportør anvender underleverandører

 Kontraherende transportør accepterer, at udførende transportør anvender udenlandske chauffører 

 12. Foreningsmedlemskab – kontraherende transportør

 HTS  DTL  ITD  ATL  Foreningsmedlemskab i øvrigt

 13. Tavshedspligt

 Parterne, herunder personalet hos de involverede, har tavshedspligt om forretningsforhold, der opnås kendskab til i 
  den periode, hvor parterne samarbejder

 14. Værneting

 I tilfælde af tvistigheder i forbindelse med samarbejdet er dansk ret gældende, og enhver tvist mellem parterne afgøres 
  ved den kontraherende transportørs værneting

Parterne erklærer hermed på tro og love, at ovennævnte punkter er gennemgået og accepteret. Begge parter har instrueret 
sine medarbejdere om, at danske og udenlandske love og regler skal overholdes.  Ændringer hos en af parterne, der har be-
tydning for samarbejdet, medfører, at den anden part straks underrettes.

Tab på grund af urigtigt afgivne oplysninger i dette skema kan medføre krav i henhold til dansk rets almindelige regler om 
erstatning.

Dato Kontraherende transportør Dato Udførende transportør


