
FRAMEMEMBER – MEDLEMSBETINGELSER (08.02.2023) 

 

Velkommen som FRAMEMEMBER, vi glæder os til at byde dig indenfor i fællesskabet. For at sikre et 

godt samarbejde, beder vi dig læse medlemsbetingelserne igennem inden indmeldelse.  

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 meddele dette til FRAMEHOUSE. 

Tilmelding og adgang til FRAMEHOUSE: 

Ved indmelding til FRAMEHOUSE modtager du en opkrævning for hele den valgte periode.   

Medlemskabet kan tegnes løbende og er aktivt ved indmeldelse og betaling. For at få adgang til 

FRAMEHOUSE, skal betalingen ske samtidigt med indmeldelsen.  

Åbningstider: 

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 

FRAMEHOUSE kan ifm. helligdage og ferieperioder varsle tidligere lukning i hverdagene og lukke om 

lørdagen. Dette oplyses pr. e-mail og i Facebook gruppe FRAMEMEMBER. 

Opkrævning for medlemskab: 

Medlemmer betaler for medlemskabet, som bliver fastlagt for valgt periode på enten 3 måneder, 6 måneder 

eller 12 måneder. Dette sker ved indmeldelse via www.framehouse.dk  

Opkrævning pr. kvartal (3 måneder)   Kr. 3.000, - ekskl. moms   

Opkrævning halvårligt (6 måneder)   Kr. 5.400, - ekskl. moms  

Opkrævning årligt (12 måneder)   Kr. 9.600, - ekskl. moms  

Medlemspriser bliver fastlagt 1 x årligt ved udgangen af et kalenderår. 

Adresseregistrering: 

Adresseregistrering er ikke en del af medlemskabet. Det koster kr. 100,- ekskl. moms pr. måned og afregnes 

for hele den ønskede bindingsperiode m. abonnementsfakturering. Etablering af dueslag ved indmeldelse 

koster 350,- kr. ekskl. moms. Ved udmeldelse opkræves kr. 350,- ekskl. moms for nedtagning af navn samt 

rens af dueslag. Adresseregistrering er kun muligt ved gyldigt medlemskab. 

Adresseregistrering kan bestilles på reception@framehouse.dk  
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Logo: 

Uanset bindingsperiode, vil man ved indmeldelse blive opkrævet kr. 500,- ekskl. moms for produktion af logo 

og foto til selfievæg. Husets enkelte virksomheder og ansatte er præsenteret på selfievæggen ved indgangen 

med selfie og firmalogo. Dette er en del af husets identitet og fællesskab og kan ikke fravælges. 

Kommunikation: 

Som FRAMEMEMBER accepteres tilmelding til facebookgruppen FRAMEMEMBER, som indeholder vigtig 

information, 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, gratis deltagelse til netværksmorgenmad, fri 

parkering og fri wifi. Se mere på:https://framehouse.dk/medlemskab/ 

 

Opsigelse & fortrydelse af medlemskab: 

Opsigelse af medlemskab skal ske skriftligt til reception@framehouse.dk.  

• Opsigelse af kvartalsmedlemskab skal ske 6 uger før udløb af eksisterende medlemskab. 

Medlemskabet vil ellers automatisk blive fornyet, med endnu et kvartalsmedlemskab.  

 

• Opsigelse af halvårsmedlemskab skal ske 2 måneder før udløb af eksisterende medlemskab. 

Medlemskabet vil ellers automatisk blive fornyet, med endnu et halvårsmedlemskab.  

 

• Opsigelse af årligt medlemskab skal ske 2 måneder før udløb af eksisterende medlemskab. 

Medlemskabet vil ellers automatisk blive fornyet.  

 

Ved fortrydelse af medlemskab skal du henvende dig på reception@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. 
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SAMTYKKEERKLÆRING 

 (TIL BEHANDLING AF PERSONDATA) 

 

Jeg bekræfter ved at sætte kryds ved min indmeldelse, at jeg, 

 

Giver samtykke til, at FRAMEHOUSE ApS benytter foto og/eller videomateriale i forbindelse med 

salgsfremmende materialer og sociale events på eksempelvis sociale medier, brochuremateriale, 

virksomhedens hjemmeside, fotovæg o.l. Derudover samtykker jeg til at fotos/videomateriale af 

FRAMEMEMBERS må komme på fælles drev som kun kan tilgås af FRAMEHOUSE 

personale/samarbejdspartnere. 

  

Jeg er bekendt med, at persondataloven giver mig følgende rettigheder: 

• Ret til at blive orienteret om indsamling / behandling af oplysninger til brug for elektronisk 

databehandling 

• Ret til at bede om indsigt i de oplysninger, der behandles elektronisk 

• Ret til at gøre indsigelse mod, at oplysningerne behandles elektronisk 

• Ret til at kræve berigtigelse, sletning eller blokering af oplysninger, der er urigtige, vildledende eller 

på lignende måde er behandlet i strid med lovgivningen. Dog kun gældende for de oplysninger som 

ikke er retlige krævet. 

Dataansvarlig er FRAMEHOUSE ApS. 

 

Jeg bekræfter ved min accept at: 

• Jeg er indforstået med, at FRAMEHOUSE ApS benytter fotos/videomateriale af mig og mine 

medarbejdere. 

• Jeg er oplyst om, at jeg kan klage over behandling af personoplysninger hos Datatilsynet, Borgergade 

28, 1300 København K. 

• Jeg er indforstået med, at det er frivilligt at underskrive denne samtykkeerklæring.  

• Jeg er bekendt med, at jeg til enhver tid kan tilbagekalde mit samtykke ved skriftligt at give 

meddelelse herom til FRAMEHOUSE ApS 

 

 

 

 

 

 



FRAMEHOUSE – Dagspas & Studerende 

Velkommen som studerende og besøgende i FRAMEHOUSE. 

Ved jeres ankomst skal henvendelse altid ske i receptionen. Efter registrering vil der blive henvist til zone for 

dagspas og studerende. Se plantegning for 1. sal. 

Receptionen er jer behjælpelig under jeres ophold i FRAMEHOUSE. De kan kontaktes ved personlig 

henvendelse eller på 38791040 eller reception@framehouse.dk  

Studerende: 

Med fremvisning af gyldigt studie ID, kan man gratis benytte sig af vores arbejdszone til studerende i husets 

åbningstid. Som studerende har man fri WiFi og fri parkering samt mulighed for at købe kaffe, the, vand og 

meget mere i vores loungeområder via Mobilepay.  

Dagspas: 

Ved køb af dagspas gives der adgang til dagspas zone i husets åbningstid. Betaling foregår i receptionen og 

med dagspas har man fri Wifi og fri parkering. Man har mulighed for at købe kaffe, the, vand og meget mere 

i vores loungeområder.  
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