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BASISMEDLEMSKAB AF  

DANSK ERHVERV 



Klubber under Dansk Ride Forbund med egen elevskole 

bliver pr. 1. juli 2020 automatisk og omkostningsfrit   BA-

SIS medlem af Dansk Erhverv. 

Et BASIS medlemskab af Dansk Erhverv giver fri adgang 

til: 

• Dansk Erhvervs Hotline (personalejura, arbejdsmiljø og 

erhvervsjura)  

•International rådgivning og internationale standardkon-

trakter 

BASISMEDLEMSKAB 

 

Få bl.a. telefonisk råd om  

ansættelseskontrakter,  

opsigelser, ferie, barsel, sygdom, 

handicap, refusion af  

sygedagpenge, udenlandsk  

arbejdskraft etc. 



•Gennemgang af kontrakter (salgs- og leveringsbetingel-

ser og andre kontrakter) 

•Attraktive rabatordninger og kurser 

•Pjecer og informationer 

•Rabat på Carnet og Certifikater. 

  

Vi har blandt andet hjulpet rideklubber med f.eks. leje-

kontrakter, opsigelser af medarbejder osv. 

BASISMEDLEMSKAB 



Ansættelsesret: 

Adgangen til Dansk Erhvervs Hotline, der dagligt besvarer en lang række spørgsmål fra medlem-

merne. Medlemskabet inkluderer blandt andet telefonisk rådgivning om f.eks. ansættelseskon-

trakter, opsigelser, ferie, barsel, sygdom, handicap, refusion af sygedagpenge, udenlandsk ar-

bejdskraft, virksomhedsoverdragelse, bonusordninger, klausuler, beskyttelses af erhvervshemme-

ligheder, persondata og personalepolitikker.  

 

Erhvervsjura: 

På det erhvervsjuridiske område rådgiver Dansk Erhverv om f.eks. aftaleret, udbud, forbrugerret, 

konkurrenceret, erhvervslejeret, markedsføringsret og immaterialret.  

 

Arbejdsmiljø: 

Dansk Erhverv rådgiver om alt fra organisering af arbejdsmiljøet og indeklimaforhold til forebyg-

gelse af stress og mobning.  

 

 

Hvis man som Basismedlem har brug for: 

•Servicetjek af ansættelseskontrakter, lønsystemer, personalehåndbog, APV, sikkerhedsorganisa-

tion m.v.  

•Dybdegående individuel rådgivning om HR, ledelsesudvikling og arbejdsmiljø 

•Dybdegående individuel juridisk rådgivning, særligt inden for det  

ansættelsesretlige område 

•Ansættelsesretlige tvister for de civile domstole 

 

skal man individuelt opgradere til et FullServicemedlemskab og betale det årlige grundkontingent, 

samt et kontingent baseret på antal medarbejdere og den årlige lønsum.   

 

 

 

FÅ PROFESSIONEL  
RÅDGIVNING 



BLIV OPDATERET OG  
INSPIRERET  

Medlemsfordele: 

Som Basismedlem af Dansk Erhverv får man også adgang til en lang række medlemsfordele og ra-

batordninger inkl. forsikringsordninger, teleaftaler, benzin m.v. 

Herudover kan man abonnere på en lang række nyhedsbreve, hvor Dansk Erhverv orienterer om 

nyt inden for ansættelsesret, arbejdsmiljø, HR og uddannelse m.v. Derudover får man adgang til 

alle Dansk Erhvervs standardkontrakter.   

Kontakt: 

Hvis du har spørgsmål om Dansk Erhvervs medlemskaber skal du blot sende en e-mail eller ringe 

til Dansk Erhvervs salgschef Jesper Juul-Jensen på jjj@danskerhverv.dk/33 74 61 00 

 

Dansk Erhverv er erhvervsorganisation og arbejdsgi-

verforening for fremtidens erhvervsliv. 

Vi repræsenterer et bredt udsnit af virksomheder og 

brancheforeninger. Vores mission er at fremme kon-

kurrencekraft hos vores medlemmer i en globalise-

ret økonomi. 

MEDLEMSKAB AF DANSK ERHVERV 


