GENERELLE MEDLEMSVILKÅR FOR CHAMPIONS KICKBOXING KLUBB
Gyldig fra 30.08.2009

1. RETTIGHETER OG PLIKTER
CHAMPIONS KICKBOXING KLUBB:

•
•
•
•
•

Champions Kickboxing Klubb (heretter Champions) vil kunne foreta adgangskontroll.
Champions forbeholder seg retten til å holde stengt på helligdager og liknende, samt ha innskrenket/endret treningstilbud i skoleferiene.
Forbeholder seg retten til å gjøre endringer i kursopplegget, samt retten til å justere treningstider.
Fraskriver seg ethvert ansvar for tap og skader på personer eller gjenstander som oppstår under, eller som følge av opphold i treningslokalene,
herunder tap og skader på klær og personlige eiendeler.
Fastsetter de regler som gjelder hos Champions. Medlemmet forplikter seg til å følge de anvisninger og regler som de ansatte ved Champions gir.

MEDLEMMET:

•
•
•
•
•
•
•

Plikter å oppgi ny adresse ved flytting, endring av navn, bankkonto m.m.
Må, ved endring av bankkonto, besørge at medlemmets bankforbindelse trekker månedlig AvtaleGiro beløp fra riktig konto.
Kan ikke overdra sitt personlige medlemskap til en annen person.
Personer under 18 år som ønsker å bli medlem trenger foresattes oppmøte og signatur ved innmelding.
Kan benytte seg av én gratis prøvetime før bindende medlemsavtale inngås.
Er selv ansvarlig for, og går god for, å være helsemessig skikket til å trene hos Champions, herunder å være fysisk sunn og kunne trene på normalt
vis.
Plikter å avstå fra bruk og omsetning av medikamenter som er forbudt etter norsk lov.

2. GENERELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER
Kontrakten er bindene ut kontraktperioden (bindingstiden) og vil løpe til den sies opp. Etter bindingstiden kan kontrakten sies opp med 1 - en - måned
oppsigelsestid i tillegg til oppsigelsesmåneden. Dato for oppsigelse regnes den dato vi mottar oppsigelsen skriftlig. Se punkt 5 om oppsigelse.
Ved personlig force majeure lignende hendelser kan medlemmet si opp avtalen i bindingstiden, mot en forholdsmessig refusjon. Med personlig force majeure
lignende hendelser menes uforutsette hendelser som gjør det urimelig tyngende for medlemmet å fortsette å trene, for eksempel plutselig langvarig sykdom. Ved
kortvarig fravær, herunder kortvarig sykdom (dog av et visst omfang), vil det kunne gis en forlengelse av treningsperioden. Medlemmet er selv ansvarlig for å
tilstrekkelig dokumentere forholdet, i form av for eksempel legeerklæring.
3. BETALINGSBETINGELSER FOR MEDLEMSAVTALEN
3.1 Generelle bestemmelser: Medlemmet betaler medlemsavgift uavhengig av treningsmengde. Under bindingsperioden forekommer det ikke prisendringer. Ved
utløp av bindingsperiode, kan avtalen prisjusteres. Ved prisendring skal medlemmet varsles minimum 2 – to – måneder før prisendringen trer i kraft.
3.2 Den første innbetalingen: Den første innbetalingen betales pr. manuelle giro som vil bli tilsendt av Cash Management Security AS.
3.3 Faktureringsgebyr: Det vil påløpe et faktureringsgebyr stort kr 32,50 pr. manuelle giro.
3.4 Avtalegiro (se neste punkt):
4. OM AVTALEGIRO
AvtaleGiro er et fast betalingsoppdrag som medlemmets bank utfører på oppdrag fra medlemmet selv. AvtaleGiro fullmakten til banken kan når som helst
tilbakekalles av medlemmet. Blir fullmakt til AvtaleGiro tilbakekalt før oppsigelsestiden er utløpt og før siste betaling er foretatt i henhold til medlemsavtalen, vil
Champions kunne kreve inn utestående beløp for gjenstående kontraktsperiode. Avtalegiromedlemskap er en betalingsform der medlemmet plikter å benytte seg
av AvtaleGiro. En avtalt månedlig medlemsavgift belastes medlemmets konto mellom den 15. og den 20. i hver måned. Månedlig medlemsavgift vil løpe til avtalen
blir sagt opp av en av partene. Dersom den månedlige medlemsavgiften ikke blir trukket fra medlemmets konto, kan Champions fakturere medlemmet i etterkant.
Ved for sen betaling vil det kunne påløpe renter i henhold til forsinkelsesrenteloven, faktureringsgebyr, samt utenrettslige og rettslige inndrivelseskostnader i
henhold til inkassoloven, inkassoforskriften, tvangsfullbyrdelsesloven og tvistemålsloven ved eventuell senere tvangsfullbyrding. For innkreving av
medlemsavgiften benytter Champions sin samarbeidspartner Cash Management Security AS.
Ved vesentlig mislighold av betalingsforpliktelsene, vil restbeløpet anses forfalt, og kunne bli inndrevet i henhold til ovennevnte regler.
5. OPPSIGELSE AV MEDLEMSAVTALEN (MEDLEMMET)
Oppsigelsestiden er 1 - en - måned regnet fra første månedsskifte etter den dato oppsigelsen er mottatt av Champions eller er poststemplet. Oppsigelse skal skje
skriftlig av hensyn til dokumenterbarhet. Innen 14 dager skal medlemmet få skriftlig bekreftelse om at oppsigelsen er registrert og når siste betaling og
treningsdato vil være. Dersom ovennevnte innformasjon ikke mottas innen 14 dager fra levert oppsigelse, må medlemmet selv ta kontakt med Champions.
6. OPPSIGELSE AV MEDLEMSAVTALEN (CHAMPIONS)
Champions forbeholder seg retten til å si opp medlemsavtalen med medlemmet, dersom medlemmet foretar vesentlig brudd på Champions sine retningslinjer eller
plikter i henhold til denne kontrakt.

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Tyveri fra klubben eller medlemmene.
Ikke har gyldig fullmakt fra foresatte dersom det er påkrevd.
Ikke betaler medlemsavgift i 2 måneder eller mer.
P.g.a. helsemessig tilstand kan ta skade av Champions sitt tilbud.
På en eller annen måte opptrer mot Champions sine interesser og formål.
Opptrer truende overfor øvrige medlemmer eller ansatte.
Ikke overholder trivselsreglene etter anmodning fra instruktørene.
På noen måte misbruker teknikker fra kursopplegget ved Champions.
Benytter eller omsetter medikamenter som er forbudt etter norsk lov.

Forutgående skriftlig advarsel vil bli gitt til medlemmet før eventuell oppsigelse av medlemsavtalen.
7. ANGRERETT
Det skal bemerkes at det IKKE gjelder angrerett for denne kontrakt, jf. angrerettloven § 1, da kontrakten ikke er inngått ved fjernkommunikasjon eller utenfor fast
utsalgssted.

