MEDLEMSANSØGNING
Ved udfyldelse af denne blanket ansøges herved om medlemskab hos exoffice. Betingelserne for
medlemsskabet er beskrevet i vedhæftede medlemsbetingelser.

Navn:

______________________________________________

Stilling:

______________________________________________

Virksomhed:

______________________________________________

Faktureringsadresse:

______________________________________________

CVR Nummer:

_______________

Fødselsdato: _______________

Mail:

_______________

Mobil:

_______________

Reg. Nr.:

_______________

Kontonr.:

_______________

Medlemsskaber pr. 1. april 2019 (sæt kryds):
o
o
o
o
o

Dagspas
Medlemskab 1 måned
Medlemskab 3 måneder (forudbetalt)
Medlemskab 6 måneder (forudbetalt)
Medlemskab 12 måneder (forudbetalt)

160,- pr. dag excl. moms
1.200,- pr. måned excl. moms
1.100,- pr. måned excl. moms
1.000,- pr. måned excl. moms
900,- pr. måned excl. moms

(Du bør være opmærksom på vores opsigelsesregler beskrevet i pkt. 8. i vores medlemsbetingelser.)
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Priser på mødelokaler pr. 1. april 2019.
Som medlem hos exoffice kan du booke mødelokaler til følgende time priser:
Mødelokale 2:
Mødelokale 3:
Mødelokale 4:
Mødelokale 5:
Mødelokale 7:
Mødelokale 4+5:

3 personer
3 personer
8 personer
8 personer
5 personer
20 personer

150,- excl. moms pr. time
150,- excl. moms pr. time
400,- excl. moms pr. time
400,- excl. moms pr. time
250,- excl. moms pr. time
800,- excl. moms pr. time

(Du bør være opmærksom på vores afbestillingsregler beskrevet i pkt. 6.3 i vores medlemsbetingelser.)

Medlemsfordele pr. 1. april 2019:
Når du er exoffice medlem har du følgende fordele:
o
o
o
o
o
o

20% rabat på køb af forplejning i cafeen.
Gratis kaffe, te, isvand og snacks hele dagen i lounge området.
Dagens aviser.
Gratis WIFI, print og kontor aktikler.
Dine gæster er gratis, når du booker mødelokaler uanset antal.
Andet du mangler? – Spørg vores serviceminded personale i cafeen, de kan hjælpe med næsten
alt.

_____________
DATO

__________________________________
UNDERSKRIFT

 Ved oprettelse af medlemskab vil jeg automatisk modtage mails og nyhedsbreve fra exoffice om events og andre
medlemsfordele.
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