
Alle priser er i DKK og ekskl. moms.

Pris & medlemskab

 12 måneder

 12 måneder

Min. tillæg pr. sociale event

Inklusiv sociale event

Kr.  8.000,-

Kr.  12.000,-

Kr.  600,-

ANSØGNING

Business Club
Undertegnede ønsker at søge om medlemskab i theView Business Club

Stilling CVR

Navn Firma

Mobilnr. Adresse

Mail Postnr & By

Faktura mail

Business Member

Club Member

Business

Club

theView  |  Vesterbrogade 149  |  DK -1620 Copenhagen V  |  +45 70 26 60 44  | theviewbusinessclub.com  |  contact@theViewMail.com

• 10 åbne og 10 interne møder om året.

• Let forplejning og Key Note Speakers.

• Gratis gæster til åbne arrangementer.

• Nomineringsret til Business Club Award.

• 10 sociale events om året.

• Mad og drikke mv. jf. event.

• Plus alle de samme medlemsfordele
som Business medlemmer.

Medlemspakker

Vælg ét

Business Member

Club Member

Vælg dit medlemskab

https://theviewbusinessclub.com/
mailto:contact%40theViewMail.com?subject=
https://theviewbusinessclub.com/


VILKÅR

Medlemsskab

Generelt
Et medlemsskabet i theView Business Club kan tegnes af virksomheder og privatpersoner. Medlemskabet er for en person
og kan ikke overdrages uden godkendelse.
 
Indmeldelse sker for ét år af gangen og fornyes automatisk én måned før udløbet af den betalte medlemsperiode.
 
Et medlem kan udtræde uden varsel, men eventuel overskydende betaling refunderes ikke. Udtrædelse af netværket skal 
meddeles theView skriftligt på contact@theViewMail.com.

Betaling
Betaling skal ske til The View Agency ApS, CVR-nr. 34092583. Betalingen skal ske via bankoverførsel til det på fakturaen 
anførte kontonummer og med betalingsbetingelsen netto kontant 8 dage.
 
Alle medlemmer betaler årligt for selve medlemskabet. Som Club Member inkluderer dette betaling for deltagelse i de 
specificerede sociale aktiviteter. Som Business Member betales de sociale aktiviteter separat.  Såfremt et Business Member er 
tilmeldt en socialt aktivitet men udebliver, så hæfter medlemmet alligevel for dette arrangement.
 
theView Business Club kan arrangere ekstra arrangementer der kræver supplerende betaling. Deltagelse i sådanne aktiviteter 
er naturligvis frivillig.
 
Betales der ikke rettidigt beregnes morarenter svarende til Nationalbankens udlånsrente plus fem procent af den til enhver 
tid værende restgæld fra forfaldsdagen. Morarenterne beregnes pr. påbegyndt måned fra betalingsfristens udløb og indtil 
betaling sker. Ved udsendelse af betalingspåmindelse / rykkerbrev opkræves et gebyr på kr. 100,-.
 
Ved manglende betaling forbeholder theView Business Club sig desuden ret til uden varsel at ekskludere medlemmet.

Promovering & Afvikling
theView Business Club forestår koordinering, markedsføring, facilitering og afvikling af alle medlemsmøder, gæstemøder
og events.
 
Af hensyn til GDPR-reglerne gøres der opmærksom på, at i det omfang der tages billeder og film på arrangementerne, så 
accepterer medlemmet at dette materiale anvendes til markedsføring.

Fortrolighed & Tavshedspligt
theView Business Club er et forum, hvor medlemmerne trygt skal kunne dele informationer. Medlemmerne er selv forpligtet 
til at gøre opmærksom på, hvis der er tale om fortrolige informationer. Medlemmer må under ingen omstændigheder 
videregive, sælge eller udnytte fortrolig information.

Lovvalg & Værneting
Aftaler imellem et medlem og theView er underkastet dansk ret. Enhver uoverensstemmelse mellem parterne, der ikke kan 
løses i mindelighed, afgøres ved Sø- og Handelsretten i København.
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