
FRAMEMEMBER – MEDLEMSBETINGELSER (01.01.2022) 
 
Opkrævning for medlemskab: 
Medlemmer betaler for medlemskabet, som bliver fastlagt 1 gang årligt, typisk ved udgangen af et kalenderår.  

Tilmelding og adgang til FRAMEHOUSE: 
Ved indmelding til FRAMEHOUSE modtager du en opkrævning for 12 måneders medlemskab. Medlemskabet kan 
tegnes hele året, og tegnes altid for en periode på 12 måneder. Medlemskabet tegnes til den 1. i en måned og er 
først aktivt og vil give adgang til FRAMEHOUSE når betaling er registreret. 

Som medlem har du adgang til huset på de til enhver tid gældende åbningstider, se www.framehouse.dk 

Mandag – torsdag:                    Kl. 08.00-19.00 
Fredag:                                         Kl. 08.00-17.00 
Lørdag:                                         Kl. 09.00-14.00 

Dit medlemskab er personligt: 
Dit medlemskab er personligt og det må ikke benyttes af andre end dig selv, ej heller er det muligt at overdrage til 
andre.  
For at kunne identificere dig som medlem, opbevares et billede af dig sammen med dine virksomhedsoplysninger. 
Hvis der sker ændringer af dit navn, adresse, e-mail og telefonnummer eller andre oplysninger som du har givet 
ved medlemskabets indgåelse, skal du straks meddele dette til FRAMEHOUSE. 

Kommunikation: 
Som FRAMEMEMBER accepteres tilmelding til facebookgruppen FRAMEMEMBER, som indeholder nyheder og 
tilbud til medlemmerne.  
 
På www.framehouse.dk findes oversigt over aktivitetskalenderen. Her kan du altid se både interne og eksterne 
arrangementer. 

Medlemmers firmanavn og logo må blive offentliggjort og anvendt på FRAMEHOUSES sociale medier, 
medlemsliste, logovæg og på www.framehouse.dk  

Medlemsrabat: 
Der er mange fordele ved at være FRAMEMEMBER – her kan blandt andet nævnes fast rabatordning på 50% ved 
booking af mødelokaler, fri adgang til kaffeloungen, fri parkering og fri wifi. Se mere 
på:https://framehouse.dk/medlemskab/ 

Opsigelse & fortrydelse af medlemskab: 
Opsigelses af medlemskab skal ske skriftligt til info@framehouse.dk, senest 2 måneder før udløb af eksisterende 
medlemskab. Medlemskabet vil ellers automatisk blive fornyet. 

Ved fortrydelse af medlemskab skal du henvende dig på info@framehouse.dk senest 14 dage efter indmeldelse. 
 
FRAMEHOUSE forbeholder sig retten til at opsige dit medlemskab med 2 måneds varsel til udgangen af en måned. 

Husorden og andre bestemmelser: 
Ved oprettelse af et medlemskab i FRAMEHOUSE accepterer du ud over disse medlemsbetingelser, også 
gældende husorden, FRAMEHOUSES regler om datapolitik, og du accepterer at modtage meddelelser om 
ændringer i dine medlemsbetingelser pr. e-mail. I tilfælde af brud på medlemsbetingelser, personalets anvisninger 
eller den gældende husorden kan FRAMEHOUSE til enhver tid lukke dit medlemskab med øjeblikkelig virkning. 

 


