Optagelsesbegæring

BKD

Optagelsesbegæring
■

BKD inkl. Dansk Erhverv Full-Service

BKD inkl. Dansk Erhverv Arbejdsgiver
■	
(inkl. Dansk Arbejdsgiverforening og overenskomsterne)

1. Virksomhedsdata
Firmanavn:

CVR-nr.:

Firmaadresse:

Postnr. og by:

Telefonnr.:

Hjemmeside:

Virksomhedens e-mail:

Faktura e-mail:

2. Kontingentgrundlag
Der er i virksomheden i den seneste hele måned/seneste kvartal/seneste år
udbetalt løn inkl. pension og feriepenge til personalet (ved nyopstart angives
budgettal):
I alt kr. _____________________________

■ Pr. måned

■ Pr. kvartal

■ Pr. år

Antal ansatte (omregnes til fuldtidsansatte):
Bageriet/produktionen: ________________________

Butikken: ________________________

3. Kontaktpersoner
Information om virksomhedens indehaver/direktør.
Titel:

E-mail:

Navn:

Direkte nummer/mobil:

Er overstående kontaktperson i forhold til medlemskabet?

■ Ja

■ Nej

Hvis nej, så angiv venligst anden primær kontaktperson i forhold til medlemskabet.
Titel:

E-mail:

Navn:

Direkte nummer/mobil:

4. Overenskomstforhold
Har virksomheden overenskomst med NNF, HK eller andre forbund?

■ Nej
■

Ja,

hvilke:

______________________________________________________________________________

Har virksomheden modtaget overenskomstkrav fra NNF, HK eller andre forbund?

■ Nej
■

Ja, fra hvilket forbund? ______________________________________________________________

Hvornår:

__________________________________________________________________________________

Har virksomheden modtaget konfliktvarsel fra NNF, HK eller andre forbund?

■ Nej
■ Ja, fra hvilket forbund? ______________________________________________________________
Hvornår: __________________________________________________________________________________

5. Accept og underskrift
1) N
 edenstående virksomhed ønsker medlemskab af BKD og Dansk Erhverv/
Dansk Erhverv Arbejdsgiverforening. Med underskrift bekræftes kendskab
og viljen til at overholde disse foreningers vedtægter og bestemmelser
(www.bkd.dk og www.danskerhverv.dk).
2) S
 om medlem af BKD og Dansk Erhverv må det påregnes, at der lejlighedsvis
udsendes e-mails om medlemsmøder, hvor der opkræves gebyr ved deltagelse.
3) B
 KD og Dansk Erhverv forbeholder sig ret til at udsende post og e-mails om
indgåede rabataftaler samt andre kommercielle medlemsfordele. Disse kan til
enhver tid afmeldes.
4) Ø
 nske om udmeldelse skal varsles skriftligt med seks måneder til en 1. juli. Ved
salg eller ophør af virksomheden sker udmeldelse dog ved udgangen af det
kvartal, hvor salget/ophøret finder sted.
5) V
 i forbeholder os, hvilket gælder for alle medlemmer, retten til at anvende og
videregive din virksomheds kontaktoplysninger på BKD’s platforme samt til
relevante samarbejdspartnere.
Hvis ansøgningen imødekommes, ønskes optagelse i BKD og
Dansk Erhverv/Dansk Erhverv Arbejdsgiverforening fra denne dato: __________________
Dato: __________________
Underskrift og
evt.
firmastempel:

______________________________________________________________________

6. Digitale nyhedsbreve
BKD og Dansk Erhverv udsender nyhedsbreve. Nyhedsbrevene
kan til- og afmeldes via www.bkd.dk og www.danskerhverv.dk.
Ved optagelse tilmeldes du automatisk BKD’s nyhedsbrev for
medlemmer.
BKD

BKD er den specialiserede brancheforening for professionelle bagerier og konditorier i hele
Danmark. Mere end 600 forretningsenheder er allerede medlemmer, så BKD repræsenterer
antalsmæssigt ca. 75 procent af de danske bager- & konditormestre og omsætningsmæssigt en
endnu større andel, idet næsten alle de store virksomheder er medlemmer. Langt størstedelen
af medlemmerne er dog den mindre eller mellemstore lokale håndværksbager, men medlemskredsen tæller altså også Lagkagehuset, Farumhus, Bodenhoffs med flere.

