INDMELDELSESBLANKET
BENYT VENLIGST BLOKBOGSTAVER

PERSONLIGE OPLYSNINGER
Navn
Privatadresse
Postnummer

By

Mobilnummer

Telefon

E-mailadresse
CPR-nummer

UDDANNELSESOPLYSNINGER
Uddannelsesniveau

Er studerende

Bachelor

Kandidat

Arkitektur

Design

Landskab

Anden
uddannelse

Andet
uddannelsesniveau
Uddannelsessted
Retning
Afgangsdato/forventet
Har du en udenlandsk eksamen, bedes du vedlægge kopi af eksamensbevis.

BESKÆFTIGELSE
Ledig

Ja

Nej

Ansat

Ja

Nej

Selvstændig erhvervsdrivende

Ja

Nej

Hvis ”ja” angiv om der er tale om

Hovederhverv

Bierhverv

Ja

Nej

Hvis ”ja” har du ansatte

Arbejdsstedets adresse (ansættelsessted eller evt. egen tegnestue – understreg hvad du opgiver
adresse på)
Firma
Adresse
Postnr. og
by
Telefon

Cvr. nr

E-mail
Hjemmeside
Oplysninger om ansættelsessted, bruges af Forbundet til at give dig relevante oplysninger i forhold til din
ansættelse. Når du skifter ansættelsessted, er det derfor vigtigt, at du giver os besked.

BLADE
Studerende, dimittender og passive
Der er ét blad inkluderet i medlemskontingentet for studerende, passive samt for dimittender det første år efter afgang.
Vælg mellem

Sæt et kryds her

Arkitekten
Landskab
Frame
Elephant

Aktive medlemmer
Der kan vælges blade til reduceret pris pr. kvartal.
Vælg mellem

Sæt kryds her

Arkitekten

kr. 188,75

Landskab

kr. 188.75

Frame

kr. 162,50

Elephant

kr. 122,00

Ønskes flere blade kan der ske tilkøb, se vejledningen på næste side.
Ved min underskrift bekræfter jeg, at jeg indmelder mig i Forbundet Arkitekter og Designere, og at jeg har læst forbundets vedtægter.

Dato:

Underskrift:

INDMELDELSE ONLINE VIA NETTET
www.faod.dk

FORBUNDET ARKITEKTER OG DESIGNERES KONTINGENTSATSER
FRA 1. JANUAR 2018
KONTINGENTSATSER
1. år efter afgang kr. 125 kroner i kvartalet svarende kr. 41,67 pr. måned,
efter 6 måneder kr. 400,00 i kvartalet svarende til kr. 133,33 pr. måned.
2. år efter afgang og herefter kr. 1.111,00 kroner pr kvartal svarende til kr. 370,33 pr. måned uden blad.
(Ved kontingentnedsættelse: kr. 555,50 kroner svarende til kr. 185,17 pr. måned uden blad).
Studerende: kr. 125 kroner i kvartalet svarende kr. 41,67 pr. måned.
Passive medlemmer: kr. 83,33 pr. måned.
Kontingent opkræves kvartalsvis forud.
Forbundet Arkitekter og Designeres kontingent er som fagforeningskontingent fradragsberettiget dog
med et maksimum på 6.000 kroner pr. år.

TILKØB AF BLADABONNEMENTER FOR STUDERENDE OG AKTIVE
Medlemmer har mulighed for at tegne flere abonnementer.
Abonnement
Arkitekten
Landskab
Frame
Elephant

Studerende
pr kvartal kroner
188,75
188,75
150,00
112,50

Aktive
pr. kvartal kroner
188,75
188,75
162,50
122,00

Bladabonnementer kan opsiges til et kvartalsskifte med 3 måneders varsel.

NYHEDSBREV
Du får vores nyhedsbrev tilsendt til den mailadresse, du har opgivet.

KONTINGENTNEDSÆTTELSE
Du har ret til kontingentnedsættelse, hvis du er:







Fuldtidsledig
På barsel
På børnepasningsorlov eller anden orlov
Offentlig ansat med løntilskud

Modtager sygedagpenge, kontanthjælp, eller andre ydelser
For at opnå kontingentnedsættelse skal du indsende en særlig blanket, som du kan hente på hjemmesiden
www.faod.dk, hvor du også kan læse om betingelserne for nedsættelse.

FORSIKRINGER OG RABATORDNINGER
Forbundet Arkitekter og Designere har aftaler om rabatordninger.
Du kan opnå rabat på en lang række produkter som for eksempel






Erhvervs- og ansvarsforsikringer
Private forsikringer
Forbrugsforeningens aftaler
Fagbøger

Læs nærmere på hjemmeside www.faod.dk

