Medlemsskabstype: Hold + fitness - Periodekort

Navn
Adresse
Cpr. nummer
Reg nr:

kontonr.

Kontonr.
Mobil
E-mail

Medlemskab:
Betingelser for medlemskab
Medlemsskabet: Et medlemskab er personligt og må ikke benyttes af andre end medlemmet. Ændringer i persondata
f.eks. navn, adresse, e-mail, kontooplysninger m.v. skal straks meddeles time2fitness. Ved indmelding skal der
medbringes et gyldigt billed ID.
Medlemmer acceptere at der lejlighedsvis tages billeder i centeret der bruges til markedsføring på bla. Facebook og
andre sociale medier.
Medlemskort: Medlemskortet skal indlæses i kortlæseren for at få adgang til centret. Mister eller beskadiger et medlem
sit medlemskort, skal dette straks meddeles time2fitness, som udfærdiger et nyt kort mod betaling af gebyr (se
prisliste).
Misbrug: Der vil blive pålagt et gebyr kr. 500,00 ved misbrug af et medlemskort (se ovenstående).
Betaling: Ved indmeldelse skal den første betaling altid betales med det samme. Herefter vil betaling blive trukket via
PBS/nets d. 1. i hver måned. Der bliver opkrævet et pbs gebyr pr. trækning kr. 10/mdr.
Ved udeblivelse fra en forudbestilt plads på et hold tillægges et gebyr kr. 25,- pr. udeblivelse. Ved fremsendelse af
faktura tillægges et gebyr kr. 50,- pr. faktura.
Det er muligt at oprette et medlemskab med en anden betaler. For at tilknytte en anden betaler, skal time2fitness som
minimum have dennes fuldmagt til at oprette en PBS / nets aftale. Oprettelsen skal ske i centret, og der skal medbringes
gyldigt billed ID. Er et medlem under 18 år eller umyndig, kan PBS-aftaler kun opnås, hvis en værge tegner et
medlemskab for personen for værgens regning. Medlemsskabet oprettes ved personligt fremmøde i centrets bemandede
åbningstid.
Varighed: PBS-medlemsskaber er løbende medlemsskaber, der fortsætter indtil de opsiges i henhold til ”opsigelse af
PBS-medlemsskaber”.
Opsigelse af PBS-medlemsskaber: PBS-medlemsskaber kan til enhver tid opsiges med løbende måned + 1 måned.
Opsigelse kan kun ske ved personlig fremmøde i centrets bemandede åbningstid. Ved opsigelse af medlemskab, skal
der underskrives en kvittering for at udmeldelsen registreres korrekt. Kvittering skal gemmes, da det er dokumentation
for, at medlemsskabet er opsagt.
Ved manglende betaling: Betales den løbende ydelse ved PBS-medlemskab ikke til den aftalte tid, udsendes et
rykkerbrev til medlemmet. Der vil blive opkrævet et rykkergebyr jf. Inkassolovens bestemmelser. Er restancen ikke
indbetalt efter 10 dage, spærres medlemskortet, indtil restancen er indbetalt mod forevisning af gyldig dokumentation for
betaling. En sådan udelukkelsesperiode godskrives ikke af time2fitness. Er restancen ikke indbetalt efter 3 rykkerbrev vil
sagen bliver sendt til retlig inkasso.
Bero perioder: PBS-medlemsskaber kan sættes i bero 1 gang årligt, dog min. 1 måned og max. 3 måneder. Efter bero
perioden igangsættes medlemsskabet automatisk. time2fitness sender ikke servicemail til medlemmet, når beroperioden udløber. Der skal udfyldes en blanket i centret som skal gemmes, da det er dokumentation for bero perioden.
Øvrige medlemsskaber kan ikke sættes i bero.

Bliver et medlem skadet eller syg i længere tid, kan medlemsskabet dog sættes i bero mod forevisning af lægeerklæring.
Udfærdigelse af lægeerklæring betales af medlemmet og gælder med op til 7 dages tilbagevirkende kraft. Ved
udstationering kan medlemsskabet sættes i bero i 1 til 6 måneder mod forevisning af dokumentation for fraflytning.
Varsling af bero periode skal ske mindst 14 hverdage før den 1. hvor bero perioden skal træde i kraft. For at
sætte medlemsskabet i bero skal du henvende dig i centret.
Helbredstilstand og personskade: Al træning sker på eget ansvar. Er et medlem under 18 år sker træning under
værgens ansvar. Er et medlem under 15 år sker træning under værges ansvar og al træning skal foregå med et medlem
over 18 år. Ingen medlemmer under 15 år må opholde sig i centeret alene.
Et medlem er selv ansvarlig for at være i en helbredstilstand, der tillader deltagelse i aktiviteter hos time2fitness.
time2fitness tager heller ikke ansvar for personskader på et medlem som følge af en ulykke eller andre
medlemmers/besøgendes handlinger eller mangelfulde handlinger. I øvrigt følges dansk erstatningsret på området.
Værdigenstande: time2fitness anbefaler, at alle genstande af værdi opbevares forsvarligt under træning. (Brug de
opstillede skabe, der kan låses). time2fitness bærer ikke noget ansvar for tab på grund af tyveri eller tingskade.
Ordensregler: Under træning skal der altid anvendes beklædning og sko, der er beregnet til indendørs træning (rene
sko). Ved træning i maskinerne skal der benyttes et håndklæde. Udstyr og faciliteter skal ryddes op, efterhånden som
træning skrider frem - se yderligere på www.time2fitness.dk
Udelukkelse af medlem: time2fitness kan til enhver tid - uden angivelse af grund - afbryde enhver aftale om
medlemskab med øjeblikkelig virkning. I så fald tilbagebetales samtlige uudnyttede forudbetalinger, dog ikke
oprettelsesgebyr. I grove tilfælde af brud på medlemsbetingelserne, som f.eks. doping eller udlån af medlemskort, sker
der ikke tilbagebetaling af nogen art. time2fitness forbeholder sig ret til at opkræve resterende ydelser af en indgået
minimumsperiode.
Doping: Brug af doping midler medfører øjeblikkelig bortvisning. Nægter et medlem at lade sig teste uanset årsag, bliver
det betragtet som en positiv prøve og medlemmet bortvises øjeblikkeligt.
Børn i centret: Børn må gerne opholde sig i centret, men af sikkerhedshensyn må de ikke opholde sig i
træningsområder eller holdsale. De må gerne være i cafeområdet eller legehjørnet. Baby må gerne medbringes i lift
eller autostol - husk blot at vise hensyn til de øvrige medlemmer.
Er du ikke medlem: Hvis du opholder dig i centret uden at være medlem, forbeholder vi os ret til at bortvise dig.
Privat virksomhed: Det er ikke tilladt at udøve privat virksomhed med dit medlemskab f.eks. personlig træning eller
lignende. Kontakt personalet herom.
Ændring af medlemsbetingelser: time2fitness kan ændre medlemsbetingelser med et varsel på 30 dage. Ændringer
meddeles ved opslag i centret. time2fitness har ret til at foretage sædvanlige ændringer i hold-aktiviteter, lokaler, udstyr
og åbningstider med 2 ugers varsel ved opslag i time2fitness.
Henvendelser fra time2fitness: time2fitness retter fra tid til anden henvendelse til medlemmer og tidligere medlemmer.
Dette kan være både konkret information til et enkelt medlem eller generelle henvendelser omkring praktiske ting i
centret, arrangementer, tilbud eller lignende.
Persondataforordning (GDPR)
Dine persondata bliver behandlet i overensstemmelse med lovgivningen. Time2fitness behandler personlige data,
herunder navn, adresse, e-mailadresse, fødselsdato og telefonnummer efter lovgivningen og alle dokumenter med disse
oplysninger opbevares i aflåst rum. Bookingsystem eclub behandler ligeledes alle personlige data efter lovgivningen.
Ved underskrift af indmeldelsesblanket gives samtykke til, at Time2fitness må lægge billeder af dig vores hjemmeside,
Facebook, Instagram samt andre sociale medier.
Underskrift: Undertegnede erklærer hermed at ovenstående oplysninger er konkret og har forstået, gennemlæst og
accepteret betingelserne for medlemskab i time2fitness.
Aabybro, d.
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