MEDLEMSKONTRAKT
1) Rettigheter og plikter som medlem ved TrimX
TrimX:











vil foreta adgangskontroll
vil tilrettelegge for trening og mosjon
vil holde apparater og lokaler i god stand
kan med forvarsel holde stengt og redusere
tilbud og åpningstider på helligdager m.m.
forbeholder seg retten til å endre
medlemsavgiften 1 gang pr år
krever at medlemmet er ansvarlig for å være
helsemessig skikket til å benytte senteret
fraskriver seg ethvert ansvar for tap og skader
på personer eller gjenstander som oppstår
under, eller som følge av opphold i senteret,
herunder tap og skader på klær og eiendeler.
fastsetter de regler som gjelder i senteret
medlemmer forplikter seg til å følge de
anvisninger og regler som ansatte gir
vil på grunn av sikkerhet ikke tillate barn å
oppholde seg i treningslokalene

2) Generelle kontraktsbestemmelser

Medlemskapet er personlig og løper i minimum 12
måneder fra måneden etter tegning av medlemskapet.
Medlemmet plikter å oppgi ny adresse ved flytting,
endring av navn, bankkonto (ved AvtaleGiro) m.v.
Personer under 18 år trenger foresattes oppmøte og
signatur ved innmelding. Prisen på medlemskap for alle
under 18 år stiger automatisk ved fylte 18 år.
3) Midlertidig opphør / Frys

Midlertidig opphør gis først når søknad er godkjent av
administrasjonen. Søknadsskjema må leveres en-1
måned før forfall den 17. Dokumentasjon må legges
ved søknaden. Midlertidig opphør gjelder minimum 2
og maksimum 10 måneder, og kan første gang gies
etter 3 måneder. Midlertidig opphør regnes kun i hele
måneder, og har ikke tilbakevirkende kraft.

En kontrakt kan midlertidig opphøre ved:

dokumentert sykdom/skade

dokumentert utestasjonering i jobb/studier

For løpende avtale gies det betalingsfritak for innvilget
periode, og eventuell bindingstid forskyves. For
kontantavtaler gir tilgode treningstid, som tilsvarer
innvilget periode.
4) Betingelser for treningsavtaler

Den totale treningsavgiften betales kontant eller ved
AvtaleGiro/faktura. Alle AvtaleGiro/faktura medlemskap
er løpende og stopper ikke ved utløp av bindingstid.
Ved faktura medlemskap tilkommer det fakturagbyr på
kr. 50- per faktura. Kontant medlemskap er ikke
løpende og må fornyes. For avtaler som subsidieres av
annen part er medlemmet ansvarlig for det subsidierte
beløpet hvis annen sier opp sin avtale. Medlemmet
betaler treningsavgift uavhengig av treningsmengde.

Dersom avtalegirotrekk eller tilsendt faktura fra senteret
ikke betales i tide, oversendes faktura til Visma 10
dager etter forfall for videre innkreving.
5) Oppsigelse av medlemsavtalen

Løpende avtaler kan etter bindingstid sies opp med en-1
måneds oppsigelsestid fra den 17. i måneden.
Dersom kontrakten skal opphøre etter bindingstiden på
12 mnd, må oppsigelsen dermed skje innen den 17. i
siste bindende måned. Oppsigelsen må være skriftlig.
Avtalen kan avsluttes før bindingstiden er ute dersom
uforutsette forhold tilsier at det er urimelig tyngende å
benytte medlemskapet. Oppsigelse i kontraktperioden
må være skriftlig og kunne dokumenteres.
Kontantavtaler avsluttes automatisk
6) Antidopimg Norge

TrimX (”Treningssenteret”) ønsker et rent og sunt
treningsmiljø på treningssenteret, og tolererer ikke bruk
av dopingmidler blant sine kunder.
Som medlem av Treningssenteret tar jeg avstand fra
bruk av dopingmidler, og er kjent med at bruk av
dopingmidler utgjør et vesentlig mislighold av
treningsavtalen som gir Treningssenteret 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.

Treningssenteret 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,
se vedlegg. Dersom jeg ikke signerer erklæringen,
anses det som et vesentlig mislighold av min
treningsavtale, og Treningssenteret har anledning til å
heve treningsavtalen.
7) Senterets oppsigelse av medlemsavtalen

TrimX kan å si opp medlemsavtalen med umiddelbar
virkning, gitt at medlemmet:

stjeler fra senteret eller medlemmene

ikke oppfyller aldersgrense, eller har gyldig
fullmakt fra foresatte

misligholder innbetaling av medlemsavgift

misbruker dop-preparater

pga. sykelig tilstand kan ta skade av tilbudet

på en eller annen måte opptrer mot TrimX`
interesser og formål

av andre grunner misligholder kontrakten
vesentlig
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