Medlemskontrakt
Team Treningssenter AS
Etternavn: _________________________
Fornavn: __________________________
Adresse: __________________________
Postnr. /sted: _______________________
Fødselsdato: _______________________
E-postadresse: _____________________
Mobil nr.___________________________

Medlemskap:
Ordinært medlemskap:
Pr. mnd. (Avtalegiro):
439,Pr. mnd. (Avtaleg.) 12(mnd.) 399,1. mnd. kontant:
489,2. mnd. kontant:
978,3. mnd. kontant
1467,-

Junior t.o.m 22 år (krever legitimasjon):
Pr. mnd. (Avtalegiro):
1. mnd. kontant:
2. mnd. kontant:
3. mnd. kontant:

379,419,838,1257,-

Pensjonist / Honnør:
Pr. mnd. (Avtalegiro):

399,-

Valgt medlemskap: _________________________________________

Foresatte: (dersom du er under 18 år)
Etternavn: ________________________________

Fornavn: _________________________

Adresse: _________________________________

Postnr. /sted: ______________________

E-postadresse: ____________________________

Mobil nr: _________________________

Jeg har lest og forstått innholdet av kontrakten:
(Se vedlagte regler)

Dato: ___________

_____________________________________

______________________________

Medlemmets underskrift
(foresatte over 18 år)

For Team Treningssenter

Betaling ved innmelding: Kort: __________ Kontant: __________ Faktura: ___________

Vedlegg til medlemskontrakt Team Treningssenter AS
Treningssenteret
Forbeholder seg retten til å holde stengt eller redusere tilbudet og åpningstider i forbindelse med
helligdager/offentlige fridager, avlyse/endre timer, eventuelt stenge senteret ved uforutsette
avbrudd i driften som ligger utenfor senterets kontroll, og foreta rimelige sesongavhengige
endringer på timeplaner og åpningstider. Foreta adgangskontroll ved registrering av medlemskort.
Forbeholder seg retten til å begrense antall deltagere i treningssaler og barnepassavdeling.
Fraskriver seg ethvert ansvar for tap eller skader på personer, medlemmer eller medlemmers
gjester, eller personlige eiendeler, som finner sted i eller i tilknytning av treningssenterets lokaler.
Treningssenteret forbeholder seg også retten til å legge til purregebyr dersom ikke
medlemsavgiften blir betalt og muligheten til å ta betalt for flere mnd. om gangen dersom kunden
har flere mnd. utestående betaling.
Medlemmet
Medlemmer plikter å følge gjeldende anvisninger, gitt skrift eller muntlig. Står selv ansvarlig for at
egen helsetilstand ikke medfører helsemessig risiko ved deltagelse i aktivitetene på
treningssenteret. Plikter til å vise/registrere medlemskort, eller annen gyldig legitimasjon i forkant
av hver treningsøkt. Er selv ansvarlig dersom medlemskortet mistes eller skades slik at det blir
teknisk ødelagt. Ved henvendelse i resepsjonen utsteder treningssenteret et nytt medlemskort mot
et gebyr. Medlemskortet er personlig og kan ikke overlates eller overdras til andre. Misbruk av
medlemskort, som utlån av medlemskort eller bruk av sperret kort vil føre til utestengelse. Dette
medfører stenging av medlemskapet uten refusjon av innbetalt treningsavgift. Ved tap av
medlemskort, kontakt oss umiddelbart.
Oppsigelse
Medlemskapet gjelder for avtalt periode. Treningssenteret foretar ikke tilbakebetaling av allerede
innbetalt treningsavgift. Medlemskapet er personlig, og kan ikke benyttes av andre. Medlemskapet
kan sies opp med 1-en mnd. skriftlig varsel gjeldende fra den 1. i måneden etter at senteret har
mottatt oppsigelse. Oppsigelse av medlemskap skal leveres skriftlig. Treningssenteret vil innen 14
dager etter mottatt oppsigelse bekrefte oppsigelsen skriftlig, med informasjon om siste treningsdag
og siste avtalegirotrekk. Oppsagt betaleravtale for avtalegiro i banken er ikke å regne som skriftlig
oppsigelse av treningsavtalen. Fakturering med tillegg av omkostninger vil da erstatte månedlig
avtalegirobelastning inntil treningsavtalens krav er oppfylt. Medlemmet må selv si opp i banken
etter siste trekk fra konto.
Frysing av medlemskap: Ved frysing av medlemskapet må dette skje innen den 1 i måneden før
eventuelt medlemskapet skal fryses. Oppsigelsestiden løper ikke under frosset medlemskap.
Kontant betalte medlemskap som 1 – 3 mnd eller 1 år kontant kan ikke fryses. 12 mnd avtale med
binding, blir da forskjøvet antall mnd man fryser.
Medlemskapet kan ikke fryses i mer enn 3 mnd. sammenhengende. Medlemskapet starter
automatisk opp igjen etter endt frysedato, vi sender ikke ut påminnelse på dette.
Eget ansvar
Det er enighet om at trening skjer på eget ansvar. Undertegnede er ansvarlig for at hun/han er
fysisk og psykisk skikket til å delta på treningssenterets samlede tilbud. Foreldrene er selv
ansvarlige for medbrakte barn. Nedre aldersgrense: det året man fyller 14 år med en voksen over
18 år.
Betalingsvilkår ved avtalegiro
Treningssenteret gis herved fullmakt til å melde inn betalingskrav til BBS. Avtalegirofullmakten er
en avtale mellom kunden og banken. Kunden er selv ansvarlig for at denne operativ, og er gjort
kjent med at den månedlige ikke skulle skje, så vil treningssenteret innkreve treningsavgiften ved
fakturering hvor fakturaomkostninger vil bli tillagt. Ved manglende betaling av krav ved forfall, vil
saken overføres et inkassobyrå, hvor ytterligere omkostninger vil påløpe. Avgift for den første
måneden betales ved påmelding, deretter blir avtalt månedlige beløp trukket fra konto uavhengig
av treningshyppighet. En avtalt og månedlig treningsavgift belastes medlemmets konto
forskuddsvis den 1. hver mnd.
Den månedlige treningsavgiften vil løpe til avtalen blir sagt opp av en av partene. Når avtalen blir
sagt opp, vil man bli trukket siste gang den påfølgende mnd. Har medlemskapet bindingstid må det
sies opp før den 1. i siste betalings mnd. Ellers påløper nye 12 mnd. bindende avtale.

MEDLEMSVILKÅR RENT SENTER

Team Treningssenter AS har inngått avtale om Rent senter med Antidoping Norge fordi vi
ønsker et rent, sunt og helsefremmende treningsmiljø på vårt treningssenter.
Vi tolererer derfor ikke bruk av dopingmidler blant våre kunder.
Som medlem av Team treningssenter tar jeg avstand fra bruk av dopingmidler, og er kjent
med at bruk av dopingmidler utgjør et vesentlig mislighold av medlemsavtalen som gir
Team Treningssenter rett til å heve avtalen med øyeblikkelig virkning.
Jeg forplikter meg til ikke å bruke dopingmidler som fremkommer på særskilt dopingliste
for treningssentre. Jeg er kjent med at lista til enhver tid kan finnes på www.rentsenter.no
Team Treningssenter har inngått avtale med Antidoping Norge om gjennomføring av
dopingkontroll. Der senteret registrerer tegn og symptomer på bruk av dopingmidler er jeg
innforstått med at jeg vil bli innkalt til en samtale. Under samtalen vil jeg bli forelagt en
avtale om dopingkontroll som forplikter meg til å avgi dopingprøve mens jeg befinner meg
på treningssenteret dersom det fortsatt foreligger tegn til mulig dopingbruk.
Dersom jeg ikke signerer erklæringen, anses det som et vesentlig mislighold av min
medlemsavtale, og Team Treningssenter har anledning til å heve treningsavtalen.
Med ikraftsettelse fra 1.juli 2013 er all bruk av dopingmidler kriminalisert etter
Legemiddelloven, § 24 a. Bruk av - eller mistanke om bruk av dopingmidler på kan Team
Treningssenter bli politianmeldt.

Dato / Underskrift:

____________________________________________________________

