Svenska Flyttföretagareförbundet – S3F

Syftet med förbundet är att genom utbildning av
personal och kontroll av ﬂyttföretagen säkerställa en
hög nivå av trygghet och kvalitet för kunderna, när de
anlitar ett av våra medlemsföretag.
Att vara en auktoriserad transportör innebär, förutom medlemskapet i S3F, att personalen har rätt
kompetens för de uppdrag de skall genomföra och
att företaget godkänner de kontroller som S3F
utför bland sina medlemmar. Ett exempel på en sådan kontroll är s.k. prevision, där S3F i samarbete
med skatteverket kontrollerar att inbetalda skatter
och arbetsgivaravgifter ligger på en realistisk nivå
i relation till intäkter och lönekostnader.
S3F gör även kontinuerliga kontroller avseende
skulder till stat och myndigheter, för att kunna
garantera att en auktoriserad transportör är detsamma som en seriös sådan.
Varje auktoriserad transportör är dessutom skyldig att ange företagets organisationsnummer,
registreringsnummer på de fordon som används
samt personalens namn och de sex första siffrorna
i personnumret. Personalens kompetens styrks
genom intyg som erhållits vid de obligatoriska
S3F-utbildningarna.
Att auktorisation innebär kostnader för våra medlemmar är ofrånkomligt, och vi är medvetna om att dessa
kostnader i sin tur kan påverka priset gentemot
kunden, men det är vår förhoppning att både medlemmarna och deras kunder värderar tryggheten,
kompetensen och kvaliteten högre. Det är ju trots allt
kundernas personliga ägodelar som vi handhar, och
på detta sätt tar största möjliga ansvar för.
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