Foreningen

Frokostoversigten
- CVR 41387076

MEDLEMSKAB
Indhold

KONTINGENTER
&
Vilkår

Egen profil på
frokostoversigten.dk
Kontingent
per måned

kr. 495,00

1 årlig artikel om
egen virksomhed

Del af et netværk af
kollegaer

50 % på medlemskab i
Samhandel

41 % rabat hos
Nani.dk

Opkrævning
Kontingentet opkræves forud med 6
måneder af gangen.

Opsigelse
Medlemskab kan opsiges med 6 måneders
varsel til udgangen af en måned.
Alle priser tillægges moms.

En del af idealistisk initiativ
for at styrke vores branche

Frokostoversigten - Telefon +45 25 80 02 21 - www.frokostoversigten.dk

Indmeldelsesblanket
Foreningen

Frokostoversigten

VIRKSOMHEDENS NAVN

CVR NR.

ETABLERINGSÅR / DATO

VIRKSOMHEDENS ADRESSE

POSTNR / BY

POSTADRESSE (HVIS ANDEN END VIRKSOMHEDENS ADRESSE)

TLF.:

MOBILNR.:

INDEHAVER

E-MAIL

Evt. E-MAIL 2:

Indmeldelsesblanketten sender til:
Foreningen Frokostoversigten

kontakt@frokostoversigten.dk

DATO

UNDERSKRIFT

Ved indmeldelse bekræftes at man er bekendt med foreningens vedtægter og man betales evt. indskud samt kontingent for
indeværende måned og resten af kvartalet.
Det forventes at alle varetager foreningens interesser ved at sikre, at alle kunder får en god oplevelse af platformen. Med dette
menes bl.a. at man skal opsætte en præsentabel profil og bestræbe sig på at besvare alle kunde-henvendelser hurtigst muligt og
inden 24 timer. Dette gælder også uinteressante henvendelser, da manglende respons kan betyde dårlig omtale af
frokostoversigten.dk.
Det er endvidere en fælles opgave, at øge kendskabet til Frokostoversigten. Det sker bl.a. ved at linke til frokostoversigten.dk på
egen hjemmeside og bakke op om forskellige markedsføringstiltag på forskellige sociale medier.
Det forventes endvidere at alle medlemmer har en høj etisk forretningsmoral og selvfølgelig efterlever de regler og love, der er for
at drive virksomhed i Danmark.
Medlemskab er til enhver tid betinget af bestyrelsens godkendelse.
Udmeldelse af Foreningen skal ske skriftligt til bestyrelsen med 6 måneders varsel til udgangen af en måned.
Medlemskabets ophør fritager ikke det pågældende medlem for økonomiske forpligtelser over for Foreningen som hidrører fra
tiden før medlemskabets ophør, herunder medlemsbidrag som er forfaldent til betaling.
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