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2020

OPTAGELSESGEBYR FOR DE FORSKELLIGE MEDLEMSKABER AF DTVK UDGØR
Medlem af DI Dansk Byggeri og TV-Inspektionsgruppen.

18.750,00 kr.

Ikke medlemskab af DI Dansk Byggeri men associeret medlem af
TV-Inspektionsgruppen.

42.500,00 kr.

Hverken medlemskab af DI Dansk Byggeri eller TV-Inspektionsgruppen.

85.000,00 kr.

Beløbene indeholder første optagelsesbesøg af en teknisk konsulent
og er desuden et engangsbeløb, som ikke tilbagebetales uafhængig om
virksomheden bliver optaget i DTVK.
Øvrige virksomhedsbesøg af en teknisk konsulent i forbindelse med
optagelsesproceduren afregnes med 4.500,00 kr. pr. stk.
Såfremt der ikke er medlemskab af TV-inspektionsgruppen skal der betales en
Roalty til DANVA vedr. xml licens som engangsbeløb pr. virksomhedsadresse.

15.000,00 kr.

DTVK ÅRLIG KONTINGENT
Medlem af DI Dansk Byggeri og TV-inspektionsgruppen.

16.000,00 kr.

Ikke medlemskab af DI Dansk Byggeri men associeret medlem af
TV-Inspektionsgruppen.

24.000,00 kr.

Hverken medlemskab af DI Dansk Byggeri eller TV-inspektionsgruppen.

44.500,00 kr.

Markedsføringsbidrag. *
Markedsføring / operatør. *

7.500,00 kr.
130,00 kr.

xml licens til DANVA pr. operatør. *

8.000,00 kr.

Cloud-DTVK kontrol / virksomhed. *

1.400,00 kr.

* Alene gældende såfremt der ikke er medlemsskab af TV-Inspektionsgruppen eller associeret medlemsskab af
TV-Inspektionsgruppen.
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KONTROL
DTVK’s stikprøvekontrol afregnes direkte med virksomheden med en fast pris pr. stikprøvestræk.
Stikprøvestrækprisen er 60,00 kr. pr. stræk.

UDDANNELSE
Deltagelse i TV-operatøruddannelsen inkl. certifikatprøve i ”marken” afregnes med
12.500,00 kr. pr. elev. Denne pris er inkl. kost og logi under uddannelsen.
Ekstra prøve i ”marken”, eller fornyelse af certifikatprøve i ”marken” afregnes med
2.000,00 kr. pr. elev/operatør.
Deltagelse i 1½-dages efteruddannelse for erfarne TV-operatører afregnes med
3.000,00 kr. pr. kursist. Denne pris inkl. forplejning og logi under uddannelsen.
Deltagelse i 1-dages efteruddannelse for erfarne TV-operatører afregnes med
1.300,00 kr. pr. kursist. Denne pris inkl. forplejning under uddannelsen.

Alle beløb er ekskl. moms.
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PRISER OG FORDELE
Ved også at være medlem af TV-inspektionsgruppen under DTVK opnår du en række fordele i kontingentet, herunder bl.a. DANVA xml licensen, PR og markedsføring, deltagelse på årsmøder med gældende indflydelse på udviklingen, bestilling af alle DANVA´s vejledninger og manualer samt stemme i DTVK
kontroludvalget og Rørtekniksektionen.
Ligeledes kan der i TV-inspektionsgruppen tilbydes et TV-Inspektionsprogram til meget fordelagtige
priser.

OPTAGELSESGEBYR FOR MEDLEMSKAB AF TV-INSPEKTIONSGRUPPEN
Optagelsesgebyr
Tilbagebetales ikke ved en evt. udmeldelse

15.000,00 kr.

TV-INSPEKTIONSGRUPPEN ÅRLIG KONTINGENT
Virksomhed

3.000,00 kr.

Personmedlem

1.500,00 kr.

DANVA aftale – xml licens / operatør

2.500,00 kr.

Markedsføring grundbeløb / virksomhed

4.865,00 kr.

Markedsføring / operatør

130,00 kr.

Cloud-DTVK kontrol / virksomhed

800,00 kr.

DANDAS TV-INSPEKTIONSPROGRAM INKL. BRØNDPROGRAM
Få yderligere information og priser på www.dtvk.dk.
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