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FDZ MEDLEMSKATEGORIER
Danmarks bedste forening fra kun 10 kr. om dagen

Gruppe 1 3 2 12

Kategori Registreret Alternativ 

Behandler (RAB)

Aktivt medlem uden  

registrering

Studerende på en FDZ- 

samarbejdende skole

Studerende på en skole, som 

lever op til lov om registrering 

af alternative behandlere

Kontingent, halvårligt 2.439 kr. 1.821 kr. 0 kr. 403 kr.

Opkrævning 2 gange årligt (1/1 og 1/7)  

svarende til 407 kr. pr. må-

ned eller 13 kr. pr. dag

2 gange årligt (1/1 og 1/7) 

svarende til 304 kr. pr. må-

ned eller 10 kr. pr. dag

2 gange årligt (1/1 og 1/7) 

svarende til 67 kr. pr. måned 

eller 2 kr. pr. dag

Registreringsgebyr,  

engangsbeløb

800 kr. for zoneterapi

500 kr. for registrering af  

efterfølgende fag:

• Akupunktur

• Massage

• Kranio-sakralterapi

Se medlems-
fordelene på 
næste side

Gældende fra 1. januar 2019
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Medlemsfordele

Gruppe 1 3 2+12

Erhvervsansvarsforsikring med  

behandleransvar (for zoneterapi, massage, 

akupunktur og kranio-sakralterapi)
• • •

KODA/Gramex-afgift • • •

FDZ Mentorservice • • •

Bladet Zoneterapeuten • • •
Netværk via FDZ´s lokalafdelinger med loka-

le foredrag og andre aktiviteter • • •

Adgang til FDZ Shoppen • • •
Adgang til FDZ´s lukkede Facebook gruppe 

med erfaringsudveksling • • •
Ret til brug af FDZ logo og titlen  

FDZ-zoneterapeut • •

Skattefradrag for kontingent • •
Hjælp til egen markedsføring, 

pressemeddelelser, annoncer m.v. • •

Attraktive efteruddannelsestilbud • •
Optagelse på kliniklisten for RAB-registrere-

de og aktive medlemmer på fdz.dk og hen-

visning fra Sekretariatet ved forespørgsel på 

behandler

• •

Møde-, tale- og stemmeret på  

generalforsamlingen • •

Lån af FDZ´s messemateriale • •
Vidensindsamling og dokumentation samt 

internationalt samarbejde • •

ERFA-grupper med fagligt indhold •
Mulighed for tilknytning til  

sundhedsordninger • 

Adgang til FDZ´s medlemsnet bl.a. med 

elektronisk indberetning til ”danmark” og 

tilbud om dankortløsning
•

Adgang til FDZ´s medlemsnet • •

Møde- og taleret på generalforsamlingen •


