
     

 

TEGNINGSAFTALE 

 

 

Undertegnede medlem,  

 

Navn ______________________________________________ 

 

Adresse ____________________________________________ 

 

Postnummer ______________  By  ______________________ 

 

Af Foreningen   ” ……………………………………” ( herefter benævnt Foreningen) ´ 

 

Tegner hermed følgende andele i Foreningen:  

 

____________ andele á kr. 5.000,-, i alt kr.  __________________ 

 

Det anførte beløb indbetales af mig til Foreningen senest den  ____/____  20__ på Foreningens 
konto i______ med reg nr. ________ og kontonummer _____________.  

 

Ved indbetalingen bliver ovennævnte medlem af Foreningen og har rettigheder i henhold til 
Foreningens gældende Vedtægter.  

Tegningen af ovennævnte andele er at betragte som et lån til Foreningen.  



 

Lånet er afdragsfrit frem til den ___/___ 20___, hvorefter lånet tilbagebetales af foreningen over 
en periode på 3 år med afdrag a´ kr. _________ pr. år. Afdragene forfalder til betaling den 31/12 i 
år _____, ____, og _____, med mindre begge parter ønsker at forlænge aftalen.  

Foreningen er berettiget til når som helst at tilbagebetale lånet.  

Lånet forrentes med en årlig rente på __ (fx 2%) p.a., hvilket beløb betales af foreningen senest 
den 31. januar hvert år for det forudgående år. Renten indbetales på regnr. ____  kontonr. _____ 

Tegningen af andele giver ret til købsbonus/rabat hos ”___________” Købmand på følgende 
måde, hvilket ”________” Købmand bekræfter ved sin underskrift nedenfor:  

 

Tegning af 1 andel ( kr. 5.000,-) giver ikke ret til købsbonus / rabat.  

Tegning af 2 andele ( kr. 10.000,-) giver ret til 1 % i købsbonus / rabat  

Tegning af 3 andele ( kr. 15.000,-) giver ret til 1,5 % i købsbonus / rabat  

Tegning af 6 andele ( kr. 30.000,-) giver ret til 2 % i købsbonus / rabat  

Tegning af 8 andele ( kr. 40.000,-) giver ret til 2,5 % i købsbonus / rabat  

Tegning af 10 andele ( kr. 50.000,-) giver ret til 3 % i købsbonus / rabat  

 

Rabatten er gældende for den husstand, som ovenfornævnte medlem af foreningen hører til, og 
rabatten gives fra og med den _______, og fratrækkes på køb ved ________ købmand. Pr. 
ekspedition.  

 

Rabatten gælder dog ikke på følgende varegrupper: Post, GLS, apotekervarer, tobak, tips, lotto, 
skrabespil, telefoni og ”oplevelsespakker”.  

 

 

 

 



Som medlem af foreningen:   Som Købmand:  

 

__________ den ____/____ 20 ___   ____________ den ____/____ 20___  

 

______________________________  ________________________________ 

 

For foreningen:  

 

__________ den ____/____ 20 ___ 

 

_____________________________  ______________________________ 

Formand     Næstformand 


