Industrivej 10, 7600 Struer
CVR nr.: 36 25 57 57
Hvidbjerg Bank: 7500 - 701 863 5
www.nvj-autogalleri.dk
administration@nvj-autogalleri.dk

Priser og vilkår for medlemskab:
Husstandsmedlemskab:
Husstandsmedlemskab:
Indmeldelse i løbet af året:
Indmeldelse i 1. kvartal:
Indmeldelse i 2. kvartal:
Indmeldelse i 3. kvartal:
Indmeldelse i 4. kvartal:

400,- kr.
400,- kr.
300,- kr.
200,- kr.
100,- kr.







Års medlemskab følger kalenderåret.
Sker indmeldelsen efter d. 20. i sidste måned af kvartalet,
afregnes med næste kvartals pris.
Sker indmeldelse i december er måneden gratis.
Medlemskab kræves for leje af standplads.
Kun en stemme pr. medlemskab ved generalforsamlingen.

Helårsstandplads:
Køretøjer i samme kategori:
1. og 2. køretøj:
3. og efterfølgende køretøjer:
Bil:
400,- kr./køretøj/mdr.
300,- kr./køretøj/mdr.
 Standpladsleje
MC eller knallert:
125,- kr./køretøj/mdr.
100,- kr./køretøj/mdr.
opkræves helårs eller
kvartalsvis forud.
MC m/ sidevogn:
225,- kr./køretøj/mdr.
175,- kr./køretøj/mdr.
Nye køretøjer efter d. 20. i måneden afregnes først fra den kommende måned.

Vinteropbevaring gælder for perioden 1/10 – 31/3:
Bil:
MC eller knallert:
MC m/ sidevogn:

3000,- kr. (1/10-31/3)
900,- kr. (1/10-31/3)
1650,- kr. (1/10-31/3)




Standpladsleje opkræves forud for hele perioden eller
kvartalsvis.
Ingen rabat ved flere køretøjer.

Korttidsopbevaring gælder i perioden 1/4 – 30/9:
Bil:
500,- kr./mdr.
 Standpladsleje opkræves forud for den ønskede periode.
MC eller knallert:
150,- kr./mdr.
MC m/ sidevogn:
275,- kr./mdr.
Køretøjer til korttidsopbevaring afregnes fra den måned de kommer ind.

Brug af autogalleriets værkstedsfaciliteter:
Medlemmer har i den periode, der er betalt for en standplads, fri adgang til at benytte foreningens værksted og
værktøj, gældende for de køretøjer der er betalt standplads for, og de køretøjer der er indregistreret i
medlemmets navn.
Medlemmer der ikke betaler for en standplads, kan med et udvidet medlemskab på 400,- kr. gældende for
kalenderåret, frit benytte foreningens værksted og værktøj, til de køretøjer der er indregistreret i medlemmets
navn.
(Det er ikke tilladt at svejse eller bruge vinkelsliber.)

Adgang til autogalleriet:
Alle medlemmer kan få udleveret én personlig nøglebrik til autogalleriet mod et depositum på 300,- kr.
Ved misbrug slettes adgangen og depositummet er tabt.
Ved returnering af nøglebrik refunderes 250,- kr.
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