Ansökan om medlemskap

Varbergsortens Elkraft ekonomisk förening har som ändamål enligt stadgarna att främja medlemmarnas
ekonomiska intressen genom att anskaffa, producera och distribuera energi till medlemmarna samt driva
annan därmed förenlig verksamhet.
Medlemsinsatsen i föreningen är 200 kronor per andel. Antalet andelar som varje medlem betalar är lika
med huvudsäkringens storlek i ampere. Vid inträdet faktureras hela insatsbeloppet.
Exempel: Om huvudsäkringen i din fastighet är 20 ampere blir medlemsinsatsen 20 x 200 kr = 4 000 kr.
Medlemsrabatten fördelas mellan medlemmarna i förhållande till deras inköpta energi. Den genomsnittliga
rabatten vid 20 A huvudsäkring och ett årligt eluttag av 15 000 kWh har de senaste fem åren varit cirka 900
kr/år inklusive moms för kunder som köper både el och nät av föreningen.
Fyll i dina uppgifter i medlemsanmälan och skicka in till oss. Ansökan om inträde prövas av föreningens styrelse.
Bekräftelse skickas ut efter godkänd ansökan, vilket kan dröja upp till två månader.

Medlemskapet är frivilligt och inget krav för att bli kund hos Varbergsortens Elkraft, men som medlem får du
medlemsrabatt och betalar över tid en lägre avgift än om du inte är medlem.

Jag ansöker härmed om att bli medlem i Varbergsortens Elkraft ekonomisk förening
(Observera att endast den person som står för abonnemanget kan bli medlem.)

Namn: ...............................................................................................................................................................................................................
Personnr: ........................................................................................................................................................................................................
Gatuadress: ....................................................................................................................................................................................................

Postadress: ....................................................................................................................................................................................................
Tel nr hem: .................................................................... Tel nr arbete/mobil: ....................................................................................

E-post adress: ...............................................................................................................................................................................................
Adress för vilken anläggning medlemskapet avser: ...................................................................................................................

Anläggnings-ID: ...........................................................................................................................................................................................

Ort och datum: .............................................................................................................................................................................................
Namnunderskrift: ........................................................................................................................................................................................
Namnförtydligande: ...................................................................................................................................................................................
Varbergsortens Elkraft ekonomisk förening behandlar personuppgifter för att kunna fullfölja åtaganden
enligt Dataskyddsförordningen. Läs mer om behandling av personuppgifter på vår hemsida.
Ifylld ansökan skickas till: Varbergsortens Elkraft, Syllingevägen 17, 432 67 Veddige.
Det går också bra att skicka anmälan via e-post till: kundtjanst@vbgelkraft.se
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