
 

 

 

 

Søknad om medlemskap 
 

________________________________________________________ 
Bedriftens navn 

 

Melder seg inn i 

 

Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) 
og 

BOLIGPRODUSENTENES FORENING 
Bransjeforening som er tilsluttet 

Byggenæringens Landsforening (BNL) 
 

Foretaket forplikter seg til å overholde foreningens vedtekter og 
Profesjonalitetserklæringen, og de beslutninger som fattes i henhold til disse 

 
 

 
_________________      _____________________________ 
    Sted og dato         Forpliktende Underskrift 
 

 

Søknaden skal være vedlagt: 
Firmaattest 
De to siste årenes reviderte regnskaper  
Kemnerattest for betalte skatter og avgifter 
Signert Profesjonalitetserklæring (se side 3)  



 Bedriftsoppgave 

Bedriftens navn: 
Bruk navnet som bedriften er registrert med i foretaksregistret i Brønnøysund 

Foretaksnummer: 

  

Nacekode:  PO Nummer: 
(Hvis du angir et PO-nummer 
(Purchase Order-nummer), 
inkluderes nummeret på 
kontingentfakturaen for 
referanse) 

 

Besøksadresse:  Postnr. sted:  

Postadresse:  Postnr. sted:  

Faktura adresse:  Postnr. sted:  

E-post for faktura:  Kontaktperson for 
faktura: 

 

Firma e-post:  Tlf nr:  

Daglig leder:  

Daglig leders tlf.nr:  Daglig leders e-post:  

Økonomi og nøkkeltall 

Lønnsgrunnlag:  Omsetning:  

Årsverk arbeidere:  Årsverk funksjonærer:  

Antall lærlinger:  Antall ansatte:  

Igangsatte boenheter (bolig, fritidsbolig og byggesett ) for 2019 år:  

1. Lønn, bonus, honorarer mv. i 2019, ekskl. lærlinger. (Sum avgiftsgrunnlag lønn og godtgjørelse for 2019 
fratrukket lønn og annen godtgjørelse for arbeid utført i utlandet, opsjoner og naturalytelser). (Ved nyoppstartet 
bedrift, benyttes budsjetterte tall) 

2. Enkeltmannsforetak skal ta med personinntekt. 
3. Omsetning 2019: Samlet omsetning og uttak innenfor og utenfor merverdiavgiftsloven. (Ved nyoppstartet 

bedrift, benyttes budsjetterte tall) 
4. Gjennomsnittlig antall årsverk 2019 (ekskl. lærlinger), arbeidere er normalt de som har kollektive tariffavtaler, 

mens funksjonærer er de som normalt har kontortekniske oppgaver. 
5. Totalt antall personer som er ansatt i bedriften. 

Har bedriften tariffavtale?  

Hvis ja oppgi hvilke:  
 
 

Forventer bedriften konflikt med noen av sine ansatte?  
Hvis ja redegjør:  

 
 

Spørsmål om denne oppgave kan besvares av:  

E-post:  Tlf.nr:  
 
Opplysningene skal gjelde det sted hvor bedriftens virksomhet foregår. 
Hvis bedriften driver virksomhet i flere bransjer eller på flere steder, må komplett bedriftsoppgave fylles ut for 
hver av disse. 



 

Boligprodusentenes Forening | Besøk: Middelthunsgate 27 | Post: PB 7186 Majorstuen 0307 Oslo | Tlf: 23 08 75 00 | www.boligprodusentene.no 
Org.nr: 979 610 548 | Kontonr: 6003.06.74793 

 

 

Boligprodusentenes profesjonalitetserklæring 
Generalforsamlingen i 2005 har fastsatt en profesjonalitetserklæring for Boligprodusentenes 
Forening. Erklæringen tilgodeser ulike interesser: 

 
• Sluttkundens og forbrukerens interesser i forhold til kjøp av ny bolig og regulering av 

kjøpsvilkår og tilgang til ordninger for tvisteløsning. 
• Myndighetenes interesser i forhold til seriøs og ansvarlig ivaretakelse av offentlig 

regelverk. 
• Medlemmenes interesser ved praktisering av felles normer som ivaretar medlemmenes 

renommé og lønnsomhet. 
 

Manglende etterlevelse av medlemsforpliktelsene, vil få konsekvenser i tråd med foreningens 
vedtekter. 

 

SOM MEDLEM I BOLIGPRODUSENTENES FORENING FORPLIKTER VI OSS TIL Å: 

1. Bruke standard bransjekontrakter. 

2. Stille avtalt sikkerhet og forsikring i henhold til kontrakter som inngås med 
forbruker. 

3. Søke å benytte boligtvistnemnda i tvistesaker der man ikke kommer til enighet med 
kunden på annen måte, og i størst mulig grad følge nemndas kjennelse. 

4. Bidra til forbedring av bransjens renommé ved aktsom etterlevelse av lover/ regler 
forbundet med: 

• HMS (sikkerhet, helse og miljø) 

• salg og bygging 

• reklamasjonsbehandling 

• regnskapsførsel og innbetaling av merverdiavgift 

• bruk av utenlandsk arbeidskraft 
5. Gjennomføre rapportering til foreningens bransjestatistikk. 

6. Levere FDV-dokumentasjon etter foreningens bransjenorm, og oppbevare teknisk 
informasjon i minimum 10 år.  

 

Oslo, 30. august 2017 dato / sted: 

 
……..…………………………. ……..…………………………. 

Adm. dir. Boligprodusentenes Forening Adm. dir. / Daglig leder 
 

Erklæringen skal undertegnes av i 2 eksemplarer av adm. direktør / daglig leder i virksomheten. Ett eksemplar returneres 
til foreningen. 
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