Indmeldelsesblanket

til medlemskab af EjendomDanmarks ejersektion
og som tilknyttet medlem (én blanket pr. medlem)
Medlemsoplysninger
Navn/Firmanavn:

____________________________________

Adresse:

____________________________________

Postnummer og by: ____________________________________
Telefon/Mobil:

____________________________________

/ _________________________________

E-mail/Hjemmeside:____________________________________

/ _________________________________

Kontaktperson:

____________________________________

Administrator af ejendommen(e)
Udfyldes kun af ejere, hvor materiale, fakturarer etc. skal sendes til administrator af ejendommen

Navn/Firmanavn:

____________________________________

Adresse:

____________________________________

Postnummer og by: ____________________________________
Telefon/Mobil:

____________________________________

/ _________________________________

E-mail/Hjemmeside:____________________________________

/ _________________________________

Kontaktperson:

____________________________________

Medlemskategori




Ejersektionen
Tilknyttet medlem (der ikke ejer investeringsejendom eller administrerer ejendomme for andre)

Ejeroplysninger



Vi administrerer egne ejendomme



Vi får vores ejendomme administreret af andre
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Kontingentgrundlag
Ejere af fast ejendom
Samlet ejendomsværdi
Opgøres som den skønnede markedsværdi (fx fra årsregnskab) eller som værdien ved den seneste offentlige vurdering. Værdien opgøres for den samlede virksomhed, uanset om ejendommene formelt er fordelt på flere juridiske enheder.













Under 10 mio. kr.
10-50 mio. kr.
50-100 mio. kr.
100-200 mio. kr.
200-500 mio. kr.

500 mio.-1 mia. kr.
1-5 mia. kr.
5-10 mia. kr.
10-15 mia. kr.
Over 15 mia. kr.

Erhvervsmagasinet Huset og Huset Jura
Oplys antal ønskede eksemplarer: ________
Hvis Huset og Huset Jura ønskes sendt til andre modtagere, skal det oplyses her:
Navn: _________________________________

Adresse: ______________________________________________

 Nej tak, vi ønsker ikke at blive nævnt i magasinet Huset som nyt medlem af EjendomDanmark.
 Ja tak, vi/jeg ønsker at modtage en e-mail med Huset og Huset Jura som pdf når de udkommer.
Hvis der er andre i virksomheden, der ønsker at tilmelde sig Huset og Huset Jura som pdf, kan de skrives på her:
Navn: _________________________________ E-mail:

______________________________________________

Navn: _________________________________ E-mail:

______________________________________________

Nyheder på e-mail
Som medlem af EjendomDanmark modtager du/I nyhedsbrevene Huset Net og Nyt fra pressen
(dagens presseklip).



Nej tak, jeg/vi ønsker ikke at modtage Huset Net og Nyt fra pressen.

Hvis andre i virksomheden ønsker at modtage Huset Net eller Nyt fra pressen, kan de skrives på her:
Navn: _________________________________ E-mail:

______________________________________________

Navn: _________________________________ E-mail:

______________________________________________

_____________________

_____________________________________________________________

Dato

Navn (Blokbogstaver eller stempel) og underskrift
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