CONTRIBUTIEREGELING EKH 2017
Bepaling van het variabele deel van de jaarlijkse contributie 2017 dient te geschieden op
basis van de totale jaaromzet van de gehele onderneming over het jaar 2015 en op
basis van participatie in een of twee secties van de EKH.
De jaarrekening van EKH wordt opgemaakt door een registeraccountant. Vanwege de
objectieve toetsbaarheid, vraagt de accountant indien een lagere omzet dan
€ 10.000.000 wordt opgegeven dat uw omzetopgave over het jaar 2015 door uw
accountant wordt voorzien van , een goedkeuringsverklaring.
Daarnaast verzoeken wij u een kopie van uw geldige ISO certificaat mee te sturen. Bij
ontbreken van een accountantsverklaring wordt automatisch de maximale omzetafhankelijke contributie berekend.
Contributieregeling 2017
De contributie zal per bedrijf worden samengesteld uit de volgende onderdelen:
1)
2)
3)
4)
5)

€ 500,-- = basislidmaatschap per juridische eenheid (= KvK nr.) per jaar.
€ 500,-- = extra voor 2e sectie.
€ 400,-- = 1 x EKH audit per jaar per BV door de EKH-auditor.
€ 400,-- = per EKH audit per jaar per filiaal door de EKH-auditor.
0,40 ‰ (promille) over de jaaromzet per juridische eenheid (= KvK nr. incl. filialen,
indien aanwezig) met een maximum van € 4.000,--.

Vestigingen/filialen
Op het antwoordformulier dient u het totale aantal vestigingen (dus de hoofdvestiging
plus de filialen) te vermelden.
Wij verzoeken u bij de adresgegevens alleen de vestigingen/filialen te vermelden die ook
door de EKH-auditor moeten worden bezocht. Dat is het geval als daar keurende werkzaamheden worden verricht, en/of het filiaal zich zelfstandig naar de markt presenteert.
Voor deze filialen wordt dan, indien zij aan de vereisten voldoen, een afzonderlijk certificaat afgegeven.
Deelname in een of twee secties
De EKH kent twee secties: Sectie keurbedrijven hijs- en hefmiddelen (onder de haak) en
de Sectie keurbedrijven hijskranen (boven de haak). Bij participatie in twee secties
wordt, zoals hierboven aangegeven, een toeslag geheven.
Audits
De kosten voor de jaarlijkse audit door de EKH-auditor zijn in de contributieregeling opgenomen. Kosten voor re-audits, de audits van Kraankeurmeesters BDH (steekproeven
1x per 3 jaar) en niet tijdig afgezegde audit/steekproeven worden apart berekend.
Entreegeld
Het entreegeld voor nieuwe leden bedraagt éénmalig € 1.200.
Alle vermelde bedragen zijn exclusief BTW.

