Medlemskontrakt

Back 2 Basic Gym Medlemsuppgifter
Förnamn: _____________________________________________ Efternamn: _______________________________________
Adress: _______________________________________________ Postnr & Ort:_____________________________________
Telefon: _____________________ E-postadress: ______________________________________
Födelsedatum: _______________________________________
Medlemskap _________________________________________

Jag godkänner härmed att:


All träning sker på egen risk



Inte uppsåtligen använda doping preparat som är förbjudna enligt svensk lag



Inte vara påverkad av alkohol eller droger i gymmets lokal



Inte bortföra något från gymmets lokaler



Inte missakta eller förtala gymmet som förening eller dess medlemmar



Alltid följa gällande ordningsregler "Ordningsregler"



Alltid hantera gymmets utrustning varsamt



Jag är medveten om att jag kan bli avstängd om jag bryter mot något av ovanstående



Medlemskap utan bindningstid men med 3 månaders uppsägningstid. Stämpelkort är aktiva i 12
månader från köpedatum.

Härmed bekräftas att jag tagit del av hela avtalet "Ordningsregler". Jag är medveten om att detta är
bindande och gäller under hela bindningstiden. Jag har noga läst igenom och godkänner avtalets alla sju
punkter. Om medlemmen är under 18 år är det målsman/förmyndare som ingår avtalet. Tillgång till gymmets
lokaler gäller medlem, och inte person som endast undertecknat avtalet.

Underskrift: _______________________________________
Datum & ort: ______________________________________
Målsman: _________________________________________
Back 2 Basic Gym använder dessa uppgifter för att exempelvis hålla ordning på medlemmar i föreningen och för att få ut statistik. Inga
personuppgifter lämnas ut till tredje person.

Medlemskontrakt

Ordningsregler
1. Avtal och åtgärder vid avtalsbrott
Detta är ett bindande avtal mellan undertecknad kund och Back 2 Basic Gym. Vid avtalsbrott har Back 2 Basic Gym rätt att fakturera undertecknad kund
på det resterande beloppet (summan av månadsavgifterna på den resterande avtalsperioden). Vid utebliven betalning av sådan faktura som rör
avtalsbrott har Back 2 Basic Gym rätt att skicka ärendet vidare till inkasso. Är medlemmen under 18 år är det målsman/förmyndare som undertecknat
detta avtal som är ekonomiskt ansvarig vid avtalsbrott.
2. Dragning från kontot
Dragning av månadsbeloppet görs från det kontonummer som kunden specificerat i systemet. Dragning görs varje månad i det antal månader som
kunden har valt. Om kortet saknar täckning vid första dragningen gör bankgirot upp till två omförsök kommande bankdag/ar. Om kortet saknar
täckning vid upprepade tillfällen (oavsett anledning) under flera månader räknas detta som ett avtalsbrott. Den som undertecknat detta avtal är alltid
ansvarig för att omgående meddela gymmet vid byte av kontonummer och/eller bank, eller vid andra ändrade omständigheter som kan påverka
avtalet. För att få reda på förfallodatum, eller annan information rörande autogirot, måste kunden själv kontakta Back 2 Basic gym. Back 2 Basic gym
kommer inte per automatik meddela detta inför varje dragning. Om medlem/undertecknare väljer att återkalla sitt samtycke till autogirodragningar
(avsluta medgivandet) räknas detta som ett avtalsbrott (med undantag för punkt 3).
3. Avsluta eller förlänga autogirot
Kunden har alltid rätt att när som helst avsluta sitt autogiro genom att betala det resterande beloppet till Back 2 Basic gym. Kunden har också rätt att
när som helst uppgradera sitt autogiro till ett avtal med längre bindningstid för att få en lägre månadskostnad. Antal redan betalda månader räknas då
bort från den nya bindningstiden. Eventuell dragen betalning återbetalas ej.
4. Särskilda skäl
Autogirot kan endast avslutas på begäran av kund, med undantag för punkt 3, innan avtalet löper ut om det finns ”särskilda skäl”. Styrelsen för Back 2
Basic Gym beslutar om ”särskilda skäl” råder i varje specifikt fall. Exempel kan vara permanent flytt till annan kommun, arbete på annan ort under en
längre tid eller vid sjukdom. Om styrelsen tagit beslut att avsluta ett autogiro pga. ”särskilda skäl” tillkommer ingen extra avgift och medgivandet
avslutas omgående. Redan dragen betalning återbetalas ej.
5. Avstängning
Back 2 Basic Gym äger rätt att efter beslut av styrelsen omgående avsluta ett autogiro och medlemskap på gymmet om medlemmen inte följer gällande
ordningsregler, eller då det på grund av hälsotillstånd inte är lämpligt att personen vistas på gymmet. Likaså kan gymmet besluta om avstängning om
medlemmen nyttjar lagstridiga preparat trots tillsägelse. Detsamma gäller medlem som skadar gymmet som förening, antingen fysiskt och/eller verbalt.
Back 2 Basic Gym har vid ett sådant beslut som inte rör sjukdom alltid rätt att fakturera kunden på det resterande beloppet. Avstängning enligt denna
punkt och som inte rör sjukdom räknas som avtalsbrott.
6. Överlåtelse
I vissa fall har medlemmen rätt att överlåta sitt autogiro till en annan medlem till en administrativ avgift på 100:-. Överlåtelsen måste godkännas av
gymmets personal och överlåtelsen gäller resterande avtalstid. I samband med överlåtelsen upphör detta kontrakt att gälla, och ett nytt avtal tecknas
med den nya autogiromedlemmen.
7. Tvist och övrigt
Vid eventuell tvist tillämpas svensk lag. Eventuella tvister ska dock alltid försöka lösas genom personlig överenskommelse. Varje medlem är alltid
ansvarig för att den årliga medlemsavgiften på 100:- betalas till gymmet. Medlemsavgiften ingår inte i autogiroavtalet eller månadskostnaden. Vid force
majeure (oförutsedd händelse, ex brand, översvämning) som påverkar medlemmens tillgång till gymmet, och som inte är tillfällig, har medlemmen rätt
att på egen begäran avsluta sitt autogiro.

