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MEDLEMSANSÖKAN RENTALFÖRETAGEN

Företagsnamn*: *Vid koncern är moderbolaget sökande företag Organisationsnummer: 

Företagets SNI-koder: Hemsida: 

Besöksadress (huvudkontor): Telefonnummer: E-post till företaget:

Postadress (huvudkontor): Postnummer: Ort: 

Omsättning närmast föregående år (kr): Andel extern uthyr. (%): Andel intern uthyr. (%): 

Faktureringsalternativ: 

Ange fakturaadress: ……………………………………………….    Kontaktperson (e-post): ………………………………    

 PDF-faktura       E-postadress: ………………………………    Fakturareferens: ………………………………………... 

Då styrelsen vid behandling av medlemskapsansökan kommer att inhämta upplysningar om företaget, skall 1–2 
referenser från medlemsföretag lämnas (observera att dessa bör vara tillfrågade): 

Namn: ………………………………….    Telefonnummer: ………………………………

Namn: ………………………………….    Telefonnummer: ………………………………    

Kontaktperson (röstberättigad representant): Telefonnummer: E-post:

Kontaktperson (information från föreningen): Telefonnummer: E-post:

Vi är intresserade av följande branschutskott: 

 Arbetsmiljö     Bod  Energi och klimat  Hiss  Hållbarhet  Lift  Modul 

Här med ansökes om medlemskap i branschföreningen Rentalföretagen, inklusive tjänster från Rentalföretagen 
Service AB. Vi intygar att ovan lämnade uppgifter är korrekta. 

Vi har även tagit del av de stadgar som gäller och åtar oss att följa dessa. 

………………………………………………. …………............
.

…………………………..
Underskrift av behörig firmatecknare Datum Namnförtydligande 

Ansökan mejlas till info@rentalforetagen.se eller återsänds till Rentalföretagen, Box 22307, 104 22 Stockholm. 
Rentalföretagen behandlar dina uppgifter i enlighet med GDPR. Läs mer: www.rentalforetagen.se/integritetspolicy. 

Rentalföretagens styrelse har beviljat ansökan och medlemskapet gäller fr o m: …………………… 

Ort
…………..................
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