INDMELDELSE

som medlem af Dansk Køl & Varme
Firmanavn:

Hjemmeside:

Adresse:

Stiftelsesdato:

Tlf. nr.:

CVR nr.:

Indgår virksomheden i en koncern?
Hvis ja, angiv hvilken:

E-mail

Til formalia (indkaldelser, kontingent osv.):
Til medlemsfordele (nyhedsmail, invitationer osv.):
angiv gerne flere e-mail adresser.
Til brug på Dansk Køl & Varmes hjemmeside (”Find dit medlem”):

Ansvarlig
indehaver(e)

Navn

Fødselsdag

Navn

Fødselsdag

___ Udfører køletekniske opgaver (opstilling, service, kontrol med videre)
Virksomheds ___ Har anden køleteknisk aktivitet (rådgivning, forskning med videre)
- type
(sæt X)
___ Er grossist eller leverandør til kølebranchen
___ Anden tilknytning til kølebranchen. Angiv hvilken: ______________________________

Denne del af ansøgningen udfyldes kun af ansøgere, der udfører køletekniske opgaver eller har
anden køleteknisk aktivitet.
Indehavere
Angiv antallet af virksomhedens ansatte indenfor
det køletekniske område. Herunder det antal
administrative og andre ansatte end køleteknikere,
der har med køleområdet at gøre.
Hver ansat skal kun tælles med i én kategori.

Er virksomheden godkendt til køletekniske lærlinge?
(sæt x ved).

Montører

Administrative

Ja

Nej

Dansk Køl & Varme
Vestergade 28 :: DK-4000 Roskilde
Tlf. 46322111 :: www.koeleteknik.dk :: info@koeleteknik.dk :: CVR 27814816 :: Danske Bank 9173-1079662

Hvis virksomheden er ISO 9001-certificeret, angives
oplysningerne her.
OBS: Kopi af ISO-9001 certifikat skal indsendes til
KMO (www.kmo.dk).
Kølemontørcertifikater som findes i virksomheden
(sæt x ved).
Må Dansk Køl & Varme offentliggøre virksomheden
indmeldelse i Nyhedsmail og medlemsblad?
(sæt x ved).

Certifikatnummer:
Dato:

A

Ja

B

C

D

E

Kat.II

Nej

Indmeldelsen træder i kraft: Umiddelbart efter at en fuldstændigt udfyldt indmeldelsesblanket er
indsendt til Dansk Køl & Varme og såfremt ansøgeren opfylder kravene til et medlemskab.
Medlemskabet skal imidlertid efterfølgende godkendes formelt af Dansk Køl & Varmes bestyrelse.
Alle ansøgere skal underskrive
Med min/vor underskrift erklærer jeg/vi at jeg/vi i tilfælde af et medlemskab loyalt vil overholde
Dansk Køl & Varme’s love og de for branchen gældende love. Dansk Køl & Varme må meddele
virksomhedens oplysninger om navn og adresse, telefon, e-mail, hjemmeside m.m. på
foreningens hjemmeside.

Dato

Underskrift(er)

Dansk Køl & Varme
Vestergade 28 :: DK-4000 Roskilde
Tlf. 46322111 :: www.koeleteknik.dk :: info@koeleteknik.dk :: CVR 27814816 :: Danske Bank 9173-1079662

