Ansøgningsformular
DTLs ÆRESDIPLOM
(skemaet bedes udfyldt med blokbogstaver)

Virksomhedens navn: __________________________________________________________

Virksomhedens adresse:________________________________________________________

Tilknyttet følgende lokalforening:

_____________________________________________________________________________

Chaufførens efternavn: __________________________________________________________

Chaufførens fornavn(e):__________________________________________________________

Adresse:_______________________________________________________________________

Fødselsdato:____________________________________________________________________

Eventuel diplomdato:_____________________________________________________________

SPØRGESKEMA
(udfyldes af virksomhedens ansvarlige leder)

1. Hvor mange år har den pågældende udført kørsel som professionel chauffør?_________

2. Hvilke transportvirksomheder har kandidaten været ansat i inden for de sidste 20 år?
(angiv venligst tidligere og nuværende arbejdsgivers navn og adresse samt ansættelsesperioder
hos de pågældende):

3. Hvilke køretøjstyper har chaufføren fortrinsvis ført?

Sololastvogn
Vogntog
__________andet

4. Hvor mange kilometer har chaufføren kørt
(angives i runde tal) i national trafik?

_____________

Ja
5. Chaufføren har inden for de sidste 15 år forårsaget trafikuheld
med personskade, der kan lægges chaufføren til last?

Nej

Ja
6. Har chaufføren inden for de sidste 5 år begået alvorlige
overtrædelser af trafik- og toldlovgivningen?

Nej

___________________________________
Underskrift af virksomhedens ansvarlige leder

Kriterier for tildeling af DTLs æresdiplom
DTLs æresdiplom kan tildeles chauffører, der er ansat hos DTLs medlemsvirksomheder og selvkørende
vognmænd, der er medlem af DTL.
For at få tildelt diplomet skal følgende kriterier være opfyldt:

 Chaufføren skal til stadighed have været aktiv i vognmandserhvervet i mindst 20 år til den
nuværende og tidligere arbejdsgivers fulde tilfredshed.
 Chaufføren skal have været ansat i samme transportvirksomhed i mindst 10 år og have kørt
mindst 250.000 km som professionel chauffør.
 Chaufføren må ikke i de sidst 15 år have forårsaget alvorlige trafikulykker med personskader,
der kan lægges ham/hende til last.
 Chaufføren må ikke inden for de seneste 5 år have begået alvorlige overtrædelser af de regler,
der regulerer erhvervet, som f.eks. trafik- og toldlovgivninger.

Æresdiplomer og nåle kan bestilles hele året og rekvireres enten på telefon 7015 9500 Lisbeth
Hamberg eller på email dtl@dtl.eu
Ansøgningsformularen indsendes herefter i udfyldt stand via email dlt@dtl.eu, telefax 70159502 eller
med almindelig post:
DTL Danske Vognmænd
Grønningen 17, Postboks 2250
1019 København K.

Ud over diplomet, modtager chaufføren ligeledes en nål.
DTL betaler halvdelen af produktionsomkostningerne til diplom og nål, mens den anden halvdel
betales af arbejdsgiveren (p.t. kr. 200.00 pr. diplom).

