Januar 2020

DK-CAMPS BETINGELSER FOR SAMHANDELSAFTALER MED LEVERANDØRER
DIN ADGANG TIL 230 CAMPINGPLADSER
DK-CAMP er markedsleder indenfor campingbranchen med 230 campingpladser som medlemmer.
Derfor er det attraktivt for leverandører til campingpladser at have en samhandelsaftale med DK-CAMP.
Med en samhandelsaftale med DK-CAMP bliver din virksomhed markedsført overfor DK-CAMPs
campingpladser.

KONTAKTPERSON
Hans Jakobsen, DK-CAMP, 7571 2960, 2117 2442, hans@dk-camp.dk
Læs mere om DK-CAMP’s leverandørsamarbejde på DK-CAMPs hjemmeside under menuen ”Om DKCAMP”.

3 TYPER AF LEVERANDØRER
DK-CAMP inddeler sine leverandører som A-, B- og C-leverandører.
A- OG B-LEVERANDØRER
A- og B-leverandører findes inden for de større udgiftsposter/varegrupper, hvor ydelserne oftest er
sammenlignelige. Aftalerne med A- og B-leverandører forhandles ved udløb af aftale.
En A-leverandør er den leverandør inden for hver varekategori, der efter DK-CAMPs samlede vurdering
tilbyder DK-CAMPs medlemmer den bedste aftale i forhold til fx pris, bonus, kvalitet, service og levering.
KRAV TIL A- OG B-LEVERANDØRER
•
•
•

Skal være landsdækkende og dække hele sortimentet inden for varegruppen
Forventes at deltage på DK-CAMPs leverandørmesse
Betaler et årligt kontingent til DK-CAMP på 3.650 kr.

SÆRLIGE KRAV TIL EN A-LEVERANDØR
En A-leverandør forpligter sig til at tilbyde de samme samhandelsbetingelser til alle medlemmer i DKCAMP-foreningen. DK-CAMP kan ikke acceptere, hvis DK-CAMP-medlemmer individuelt eller sammen
kan forhandle sig til en billigere pris, eller opnå bedre betingelser, end den generelle aftale, der er
indgået med DK-CAMP. Dog kan der være undtagelser, der er betinget af forhold som mængde,
længere kontraktløbetid, transportforhold m.v.
En A-leverandør kan miste sin status som A-leverandør, hvis leverandøren ikke overholder den
indgåede samhandelsaftale med DK-CAMP.
DK-CAMP opfordrer sine medlemmer til at placere så stor en del af det samlede indkøb som muligt hos
A-leverandørerne. Derved bliver det attraktivt at være A-leverandør – og kun derved kan gode
samhandelsaftaler fastholdes og videreudvikles.
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En B-leverandør er en leverandør, der gennem forhandling med DK-CAMP, ikke opnåede status som Aleverandør. Samhandelsaftaler med A- og B-leverandører kan indgås for op til tre år ad gangen.
C-LEVERANDØR
C-leverandører er leverandører, der i højere grad sælger specialvarer eller -ydelser til campingpladser.
C-leverandører fungerer i høj grad som en slags oplysning til pladserne om, hvilke leverandører, der
findes inden for typiske varegrupper, som en campingplads handler med.
C-leverandører opfordres kraftigt til at være skarpe på deres tilbud til DK-CAMP’s medlemmer. For kun
derved bliver de interessante.
C-leverandører er nødvendigvis ikke landsdækkende, og kan måske kun levere dele af sortimentet inden
for den pågældende varekategori.
C-leverandører kan deltage i den årlige leverandørmesse i november, der holdes i forbindelse med DKCAMP’s Landsgeneralforsamling.
C-leverandører betaler et årligt kontingent til DK-CAMP på 3650 kr.
KRAV TIL ALLE DK-CAMP’S LEVERANDØRER
•
•
•

•

Troværdige og ordholdende
Skal som minimum overholde dansk lovgivning
Ikke aftalte prisstigninger i aftaleperioden accepteres ikke (med undtagelse af uundgåelige
prisstigninger som følge af udefrakommende forhold som ændrede skatter, afgifter m.m.)
Skal lægge sig i selen for at gøre det attraktivt, at DK-CAMP’s medlemmer handler hos dem.

AFTALENS LØBETID
Samhandelsaftaler med leverandører kan tegnes på op til tre år.
DK-CAMP forbeholder sig ret til at opsige aftaler, der ikke lever op til foreningens forventninger.
For C-leverandører foregår der som udgangspunkt ingen forhandling. Det tilstræbes dog, at der efter
behov holdes møder med DK-CAMP om samarbejdet. Det vil være naturligt at holde et møde, når
samhandelsaftalen skal hhv. indgås/forlænges.
GRUNDLAGET FOR PRISAFTALER
En vigtig del af prisaftalen med især A- og B-leverandører er, at rabatten til medlemmerne gives som en
kontant fakturarabat direkte til det enkelte medlem evt. kombineret med en årlig bonusudbetaling.
Bonusbeløbet udbetales typisk en gang årligt til medlemmerne.
PROFILERING AF LEVERANDØRER
Alle leverandører får én side at præsentere sig på – på DK-CAMP’s intranet.
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Præsentationssiden indeholder bl.a. følgende informationer:
•
•
•
•
•

Firmanavn inkl. logo
Kontaktoplysninger med navngiven kontaktperson, tlf., mail m.v.
Webadresse – evt. med link til særligt site for DK-CAMP-medlemmer
Samarbejdsaftalens indhold med DK-CAMP bl.a. produkter, priser, rabatstruktur, betalings- og
leveringsbetingelser m.v.
Link til evt. varekatalog(-er), særlige tilbud eller kampagner.

Alle ovennævnte informationer bliver lagt ind på intranettet af DK-CAMP. Materiale sendes på mail til
hans@dk-camp.dk.
ØVRIGE MULIGHEDER FOR PROFILERING/SAMHANDEL
På DK-CAMP’s intranet kan leverandørerne hver op til 3 gange om året få profileret særlige tilbud til
campingpladserne.
Tilbuddene bliver annonceret i et Forum, der hedder ”Tilbud fra DK-CAMP’s leverandører”. Alle
medlemmer, der ønsker det, modtager en mail, når der er nye tilbud.
Oplysninger om tilbud til DK-CAMPs medlemmer sendes til hans@dk-camp.dk.

ANNONCERING I MEDLEMSMAGASINET ”ORIENTERING”
Leverandører får 20 % rabat i forhold til normale priser på at annoncere i DK-CAMPs
medlemsmagasin ”Orientering”. Orientering udkommer tre gange om året i marts, juni og december.
Mediainformation udleveres til alle leverandører efter forespørgsel.
DK-CAMP’S LEVERANDØRMESSE
DK-CAMP afholder hvert år en leverandørmesse, normalt i november i forbindelse med foreningens
landsgeneralforsamling.
Messen er en god anledning for leverandører og DK-CAMPs medlemmer til at evaluere deres
samarbejde og evt. indgå nye aftaler.
Leverandøren tilbydes en stand på 3 x 2 meter og kan i forbindelse med tilmeldingen oplyse, hvilke
faciliteter såsom borde, stole, strøm m.v., der ønskes til rådighed på standen. Ligeledes kan større
stande tilkøbes i det omfang, der er mulighed for at tilbyde større stande.
Det koster 1000 kr. for leverandører, der har en samhandelsaftale med DK-CAMP, at deltage i
leverandørmessen.
Hvert år inviteres også leverandører med på messen, der ikke har en leverandøraftale med DK-CAMP.
Deres deltagelse koster 4500 kr.
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ANNONCE I MESSEAVIS
Alle leverandører, der deltager i DK-CAMP’s leverandørmesse, har mulighed for at tegne en annonce –
profilannonce eller et særligt messetilbud - i en messeavis, der sendes ud til medlemmerne forud for den
årlige leverandørmesse. Leverandøren leverer den færdige annonce som en trykklar fil til DK-CAMP.
DK-CAMP’s leverandører opfordres i øvrigt til løbende at tegne en annonce i DK-CAMPs medlemsmagasin, Orientering. Orientering udgives tre gange om året og er meget populært hos medlemmerne.
Derfor er det et godt medie for leverandører at markedsføre sig i.
Medlemsliste med DK-CAMP’s medlemmer (dog uden oplysninger om emails) kan rekvireres hos DKCAMP efter behov.
Medlemslisten sendes også løbende ud til leverandørerne.

MÅ IKKE MISBRUGE SAMARBEJDET
DK-CAMP’s leverandører må gerne omtale, at de har en samhandelsaftale med DK-CAMP. Det er dog
ikke tilladt for leverandøren at anvende DK-CAMPs logo uden aftale eller omtale samarbejdet, på en
sådan måde, at DK-CAMP’s medlemmer kan få det indtryk af samarbejdet, at der er tale om en
eksklusivaftale.
Evt. overtrædelser af ovennævnte kan få konsekvenser for det fortsatte samarbejde.

KONTINGENT
Alle leverandører til DK-CAMP’s campingpladser betaler som udgangspunkt et årligt kontingent på 3650
kr. (ekskl. moms) for at få direkte adgang til DK-CAMPs medlemmer i den interne markedsføring af
leverandøren, som finder sted.
Desuden betaler nye leverandører et oprettelsesgebyr på 850 kr. ved indgåelse af aftalen.
DK-CAMP udsender faktura på beløbet, når der er indgået aftale eller en aftale fornyes.

OPTAGELSE AF NYE LEVERANDØRER
For at få en samhandelsaftale med DK-CAMP skal virksomheden udfylde og indsende et
oplysningsskema til DK-CAMP. Skemaet kan rekvireres i sekretariatet eller downloades fra DK-CAMP’s
hjemmeside.
DK-CAMP
Industrivej 5D
7120 Vejle Ø.
7571 2960
info@dk-camp.dk
www.dk-camp.dk
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