TILSLUTNING TIL
REKLAMASJONSNEMNDA FOR EIENDOMSMEGLINGSTJENESTER
for foretak som utelukkende håndterer næringseiendommer
Vi (fyll inn foretakets navn)…………………………………………………………………
har mottatt og lest Avtale om reklamasjonsnemnd for Eiendomsmeglingstjenester” og er kjent med det
lovpålagte kravet om å være tilsluttet reklamasjonsordning, jfr. lov av 29. juni 2007 nr 73 om eiendomsmegling,
§§ 2-10 og 8-8.
Vårt foretak slutter seg til Reklamasjonsnemnda for Eiendomsmeglingstjenester og er kjent med de økonomiske
forpliktelsene overfor nemnda som per i dag utgjør:
Årlig avgift pr kontor/avdeling/filial eller advokat (forskuddsvis)

kr

600 + mva

Gebyr ved nemndas behandling av skriftlig klage
Tilleggsgebyr dersom klager får helt eller delvis medhold

kr 1 500 + mva
kr 3 000 + mva

Merverdiavgift tillegges alle beløp med gjeldende sats, p.t. 25 %. Vi er kjent med at det også kan bli foretatt
mindre endringer i de oppgitte satsene for årlig avgift og gebyr.
Jeg/vi er videre kjent med at tilslutningen løper frem til skriftlig oppsigelse er bekreftet mottatt av nemnda.

Foretakets fulle navn og eventuelle
kjede-/franchisetilknytning

Organisasjonsnummer

Postadresse

Faktureringsadresse dersom faktura ikke skal
sendes til ovennevnte adresse
Dersom henvendelser i klagesaker skal skje til en
annen adresse bes også denne oppgitt

E-postadresse

Tlf./telefax/mobil

Navn på og kontaktinformasjon for
reklamasjonsansvarlig

Fagansvarlig er:

advokat/jurist

eiendomsmegler …..………………………………………………….
Navn med blokkbokstaver

Ved tilslutning for flere kontorer bes brukt eget skjema for hvert kontor.
Vi erklærer ved underskrift på dette skjemaet at vi utelukkende håndterer næringseiendommer. Dersom vårt
foretak/filial likevel får en klage mot seg som blir tatt til behandling eller vi åpner for oppdrag på bolig- eller
fritidseiendommer, er vi innforstått med at vi må betale full årsavgift
(p.t. kr 2 850 + mva) og eventuelle øvrige gebyrer. Vi må selv rapportere til Reklamasjonsnemnda dersom vi
åpner for andre oppdrag enn næringseiendommer.
Underskrift av den som tegner foretaket
……………………………………………………… ……………………………………………………………..
Sted / dato
Signatur

(Sendes til: Reklamasjonsnemnda for Eiendomsmeglingstjenester, Parkveien 55, 0256 Oslo)

