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Medlemskontingent   (Årlig indbetaling , venligst tilmelding via PBS ) 

Familie medlemskab: ( omfatter medlemmet og dets normale husstand)  300 kr.  

Personligt medlemskab:   ( enkelt person /støttemedlem )    100 kr. 
 
 

    Familie medlemskab 

    Personligt medlemskab  
 

 
Kontingent betales via: 
 

 Danske Bank. Konto nr. 1551 – 11158757 

 Kontant 

  Andet : Venligst anfør :       
 

 
 

 
• Fulde navn (1) Hoved medlem 

Fødselsdag (MM/DD/ÅÅÅÅ) 

Ed type   

      

• Fulde navn (2) 
Fødselsdag (MM/DD/ÅÅÅÅ) 

ED type 

      

• Fulde navn (3) 
Fødselsdag (MM/DD/ÅÅÅÅ) 

ED type 

      

• Fulde navn (4) 
Fødselsdag (MM/DD/ÅÅÅÅ) 

ED type 

      

• Fulde navn (5) 
Fødselsdag (MM/DD/ÅÅÅÅ) 

ED type 

      

• Fulde navn (6) 
Fødselsdag (MM/DD/ÅÅÅÅ) 

ED type 

      

Medlemsformular 
ED-Danmark.dk 
Stiftet. 18 September 2010 
 

Personlige medlems oplysninger  
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• Adresse       

• Post nr & By      

• Telefon (privat)       

• Mobiltelefon       

  

• Fax nr.       

• E-mail privat       

• E-mail arbejde       

• Evt. Hjemme side       

  

• Andet.       

  

  

• Medlems nummer 
Anføres af foreningen 

      

 
 
 
Jeg bekræfter ved min underskrift / indmelding at være bekendt med de gældende vedtægter for  
patient foreningen ED-Danmark.  
( Vedtægter kan downloades fra hjemmesiden www.ED-Danmark.dk eller rekvireres via mail til en i den siddende bestyrelse ) 
 
Tavsheds pligt:  Foreningen har tavshedspligt og alle oplysninger anvendes kun internt til 

foreningsbrug og udleveres ikke til tredjepart.  
Medlemsoplysninger og stamdata udleveres ej, med mindre dette udbedes skriftligt 
fra det anførte hovedmedlem under pågældende medlems nummer. 
 

 
Gyldighed: Medlemskab er gyldigt når indbetaling er registreret på foreningens konto  

og / eller når ansøgende medlem har modtaget bekræftelse med medlems nummer 
fra foreningen. 

 
 

Patientforeningen ED-Danmark ( www.ED-Danmark.dk ) 
November 2010 

http://www.ed-danmark.dk/
http://www.ed-danmark.dk/

	Medlemsformular ED-Danmark.dk Stiftet. 18 September 2010

	Familie medlemskab: Off
	undefined: Off
	Danske Bank Konto nr 1551  11158757: Off
	Kontant: Off
	undefined_2: Off
	Andet  Venligst anfør: 
	Adresse: 
	Post nr  By: 
	Telefon privat: 
	Mobiltelefon: 
	Fax nr: 
	Ema i l privat: 
	Emai l arbejde: 
	Evt Hjemme side: 
	Andet: 
	Medlems nummer Anføres af foreningen: 
	Fulde navn 1: 
	Fulde navn 2: 
	Fulde navn 3: 
	Fulde navn 4: 
	Fulde navn 5: 
	Fulde navn 6: 


