Ansøgning om selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse
Navn og cpr-nr.
Navn:

Cpr-nr.:

Søger du tilladelse til:

Afkryds

Bibeskæftigelse





Fritidsbeskæftigelse

Oplysninger om virksomheden
Cvr.nr.

Branche:

Start dato:

Hjemmeside:

Virksomheden ejes af:
Virksomhedens navn:

Har du tidligere fået godkendt drift af selvstændig bibeskæftigelse?

Ja 

Nej 

Ja 

Nej 

Ja 

Nej 

Ja 

Nej 

Hvis Ja, oplys perioden:
Har du tidligere drevet virksomheden som din hovedbeskæftigelse?
Hvis Ja, oplys perioden:

Dato:

Virksomhedens kundegrundlag:

Hvor skal virksomheden drives fra?

Oplys hvorledes driften af virksomheden skal foregå samtidig med, at du
skal stå til rådighed for arbejdsmarkedet og deltage i tilbud m.m. med dags
varsel

Har du kontraktsmæssigt forpligtet dig til at udføre arbejdet på bestemte tidsrum:
Antal arbejdstimer pr. uge:
Har du ansat arbejdskraft eller anden hjælp i virksomheden?
Oplys virksomhedens forventelige omsætning:

Hovedkontoret
Kirke Værløsevej 34
3500 Værløse

Telefon 70 21 75 75
www.dana.dk/kontakt
www.dana.dk

Skal kun udfyldes, hvis der er tale om landbrug/skovbrug m.m.
Ejendommens HA udgør:
Fredskov HA udgør:
Er der dyrehold?

Ja 

Nej 

Ja 

Nej 

Hvis ja, oplys art og antal pr. art:

Dyrkes der afgrøder på ejendommen?
Hvis ja, oplys hvilke afgrøder:

Skal kun udfyldes, hvis der er tale om udlejning af fast ejendom
Oplys antal ejendomme:
Antal lejemål:

Antal private lejemål:

Antal erhvervslejemål:

Oplys alle dine arbejdsopgaver og beskriv, hvorledes alt arbejdet kan
foregå uden for din normale arbejdstid:

Antal arbejdstimer pr. uge:
Har du ansat arbejdskraft eller anden hjælp i virksomheden?

Ja 

Nej 

Underskrift
Jeg erklærer på tro og love, at oplysningerne er korrekte, og at jeg er villig til at komme med yderligere
oplysninger og dokumentation, hvis dette ønskes. Jeg er indforstået med, at ændringer i virksomhedens drift
skal oplyses. Jeg bekræfter, at jeg er aktiv jobsøgende til fuldtidsarbejde som lønmodtager i normalt omfang,
37 timer pr. uge.
Dato:
Underskrift:

Hovedkontoret
Kirke Værløsevej 34
3500 Værløse

Telefon 70 21 75 75
www.dana.dk/kontakt
www.dana.dk

