MTÜ Eesti Katuse- ja Fassaadimeistrite Liidu liikmeks
astumise ankeet/ Application for membership
Äriettevõtte nimi/ Company name:
Asutamise aeg (päev, kuu, aasta)/ Time of establishment:
Registrikood/ Register code:
Töötajate arv/ Number of employees:
Netokäive eelmisel aastal (ligikaudne EUR) / Net turnover last year ( EUR):

KONTAKTANDMED/ CONTACTS
Juhatuse esimees/ Board member

Kontaktisik/ contact person

Telefon/ Phone:
E-post/ E-mail:
Veebileht/ Website:
Postiaadress/ Postal address:
TEGEVUSALA JA KOGEMUS/ Field of activity and experience

SOOVITUSED / RECOMMENDATIONS
Soovitaja 1 (peab olema katuseliidu liige)/ Recommender 1 (must be a member
of the association)
Soovitaja 2 (peab olema katuseliidu liige)/ Recommender 2 (must be a member
of the association)
Katuseliidu liikme soovituste puudumisel viis erinevat soovitust hiljutiselt ettevõttega mitte
seotud klientidelt koos referentsobjektidega/ In the absence of recommendations from a
member of the association, five different recommendations were recently received from
unrelated customers with reference objects.

Lisadokumendid /Additional documents
Eelmise majandusaasta aruanne /Last year report

Olen nõus liikmeks astumise tingimustega /
I agree to the terms of membership:
Kui ettevõte liidust lahkub, siis lõppeb õigus kasutada liidu logo ja muid rekvisiite
ning tuleb liiduga seotud informatsioon ja logo oma kodulehelt eemaldada! /
When a company leaves the union, then the right to use the Union logo and other
props expires and the information related to the union and the union logo must
be removed from its website!
Liikmeks astumisel tuleb tasuda sisseastumistasu, mis on 75% vastava liikme
aastamaksust. Liikmeks astumise aastal täiendavat liikmemaksu ei rakendata /
Upon becoming a member, an entrance fee of 75% of the respective member's
annual fee must be paid. No additional membership fee will be applied in the first
year of membership.
Aastamaksu arvestatakse kalendriaastaga, mitte sisseastumise hetkest /
The annual fee is calculated for the calendar year, not from the moment of
admission
*Liikmeks astumisel rakendub Kandidaatliikme staatus juhul, kui ettevõttel ei
ole 3. või 4.da taseme töötajaid. Kandidaatliikmel on aega 2 aastat koolitada
vähemalt 1. töötaja 4.dale tasemele. Pärast seda antakse täisliikme staatus/
*Upon becoming a member, the status of Candidate Member applies if the
company does not have 3rd or 4th level employees. The candidate member has
2 years to train at least the 1st employee to the 4th level. After that, full member
status is granted
*- Ei rakendu partnerliikmetele / Does not apply to partner members

Avalduse kuupäev / Date of application:

LISAINFORMATSIOON / ADDITIONAL INFORMATION
Liikme aastamaksu suurus sõltub ettevõtte eelmise aasta käibe suurusest/
The amount of the annual membership fee depends on the amount of the company's
turnover in the previous year
Aastakäibe suurus eelmisel

Aastamaksu suurus,

aastal, EUR/ Annual turnover

EUR/The amount of the

last year, EUR

membership, EUR

Min. Tase 3 EKFML-i aladel (eraisik)
XS Meister, sell

vähem kui 1 miljon/

120.-

S Väikeehitaja

less than 1 million

290.-

M Suurehitaja ja

suurem kui 1 miljon/

edasimüüja

more than 1 million

L Suurehitaja ja

suurem kui 3 miljonit/

edasimüüja

more than 3 million

XL Tootja ja

suurem kui 12 miljonit/

edasimüüja

more than 12 million

590.-

850.-

1250.-

Kinnitatud: 30.04.2021 juhatuse otsusega /
Approved: 30.04.2021 by the decision of the board

Saada täidetud ankeet aadressile / Send the completed form to:

info@katuseliit.ee

