Allmänna villkor för medlemskap på Hälsomagasinet Motion & Rehab AB
1 Medlemskap
Detta medlemskap är personligt och ger kunden full r ättighet att utnyttja Hälsomagasinets utvalda träningsutbud eller annan, utsedd av Hälsomagasinet likvärdig leverantör av träning. TGS-nyckeln är kopplad till
kunden och får inte lånas ut.
2 Hälsotillstånd
Varje medlem ansvarar själva för att deras hälsotillstånd är sådant att de utan risk kan deltaga i aktiviteterna
på Hälsomagasinet.
3 Trivselregler och träningsföreskrifter
Det åligger alla medlemmar att ta del av och följa gällande trivselregler. Medlem skall även följa de anvisningar avseende träningsmetoder och användning av utrustning som meddelats, skriftligen eller muntligen
av Hälsomagasinets personal.
4 Avtalstid och uppsägningar
Medlemskapet är ett tillsvidareavtal. Aktuell minimiperiod gäller från och med medlemskapets startdatum.
Uppsägning av medlemskapet kan tidigast ske efter angiven minimiperiod. Uppsägningstiden är två
månader plus resterande dagar i innevarande uppsägningsmånad. Vill du avsluta ditt medlemskap vid
minimiperiodens slutdatum ska medlemskapet sägas upp senast 2 månader innan.
5 Frysning av träningsperioden
Medlem kan frysa sitt medlemskap mot uppvisande av intyg som styrker skälet till frysningen. Giltiga skäl
är sjukdom, arbete/studier på ort som inte möjliggör träning i Nyköping, längre utlandsvistelse, graviditet
(intyg krävs ej) eller militärtjänstgöring. Medlemskapet förlängs vid skada, sjukdom och graviditet med minst
30 dagar och längst med 365 dagar. Vid graviditet fryser vi normalt t o m tre månader efter beräknad förlossning. Medlemskapet förlängs vid längre utlandsvistelse, högskolestudier, arbete eller värnpliktstjänstgöring
med minst 90 dagar och längst med 365 dagar.
Hälsomagasinet äger rätt att ta ut en avgift om 150 kr för varje påbörjad frysningsperiod. Under frysningsperioden kan medlemmen inte ta del av Hälsomagasinets utbud. Medlemskontraktet förlängs med den tid som
Hälsomagasinet godkänner frysning för och ingen månadsavgift debiteras under frysningsperioden.
Frysning kan ske endast med hela månader och framåt i tiden. All frysning sker i receptionen, medtag aktuellt intyg.
6 Prisändringar
Under den första angivna minimiperioden är medlemskapet garderat mot prishöjningar, utom de som beror
på ökningar av mervärdesskatt. Därefter kan prishöjning ske för medlemskap som löper tillsvidare om prishöjningen meddelas senast fyrtiofem (45) dagar i förväg.
7 Debitering
All löpande debitering sker i förskott på förfallodagen som är den tjugoåttonde (28) varje månad. Undantaget är om den tjugoåttonde (28) infaller på en helgdag då kommer betalning att belasta kontot närmaste
bankdagen innan förfallodag. Om täckning saknas och påminnelse skickas till medlem gällande utebliven
betalning tillkommer påminnelseavgift vid varje tillfälle på femtio (50) kronor samt dröjsmålsränta motsvarande 2 % per månad. Om medlem dröjer med betalning, mer än tolv (12) dagar efter angiven förfallodag, äger
Hälsomagasinet rätt att omedelbart kräva betalning för hela medlemsperioden. Hälsomagasinet förbehåller
sig rätten att vid utebliven betalning sända ärendet vidare till inkasso. Genom tecknande av detta medlemskap ger kunden Hälsomagasinet rättighet att överlåta betalningar kopplade till detta avtal till annan part.
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8 Ändring av personfakta
Medlem skall omgående underrätta Hälsomagasinet om ändring av medlems namn, adress, telefonnummer,
bank, kontonummer med mera.
9 Gäster
Som medlem är jag kvalificerad att ta med gäster enligt gällande bestämmelser och priser.
10 Ansvar för medlemmars ägodelar och olycksfall
Hälsomagasinet ansvarar inte för förluster p.g.a. stöld, inbrott, eller av annan anledning för skador på
medlemmars eller andra besökares tillhörigheter. Hälsomagasinet ansvarar heller inte för personskador som
förorsakats medlem p.g.a. olycksfall eller tillföljd av annan besökares agerande eller brist härpå.
11 Avstängning och uteslutning av medlem
Hälsomagasinet förbehåller sig rätten att utan angivande av skäl omgående avbryta detta avtal. Vid sådant
förhållande återbetalas samtliga outnyttjade förskottsbetalda avgifter. I grova fall av regelbrott, som t.ex.
utlåning av medlemskort till obehöriga, sker uteslutning av medlem utan någon återbetalning av eventuellt
innestående tid eller startavgift.
12 Praktiska ändringar
Hälsomagasinet förbehåller sig rätten till ändringar i utbud, öppettider. Ändringar kan endast äga rum om
det är angivet i förtid senast fjorton (14) dagar innan ändring äger rum. Hälsomagasinet anses har meddelat sina medlemmar genom att information om eventuell ändring anges på särskild anslagstavla i Hälso
magasinets lokaler eller på tillhörande hemsida. Ingen kompensation utgår till medlemmarna i dessa fall.
13 Integritetspolicy
Hälsomagasinet Motion & Rehab AB är personuppgiftsansvarig för behandlingen av medlemmarnas
personuppgifter. Vår aktuella integritetspolicy (2018-05-25) hittar du som separat bilaga.
14 Autogiromedgivande
Ett medlemskap på Hälsomagasinet kan betalas via autogirodebitering. De medlemskap som betalas via
autogirot sköts av bankgirocentralen, BGC AB, för bankens räkning. Jag som undertecknande medlem
medger att uttag får göras från angivet bankkonto på begäran av betalningsmottagare (Hälsomagasinet) för
överföring till denne via bankens automatiska betalningstjänst, autogirot. Banken är inte skyldig att pröva
behörigheten av eller meddela mig i förväg om begärda uttag. Meddelanden om gjorda uttag får jag via
kontoutdrag från banken. Som medlem skall jag senast två (2) bankdagar före förfallodagen inneha tillräckligt med pengar på bankkontot. Detta medgivande gäller även om jag får ett annat kontonummer eller byter
bank. Mitt medgivande gäller tillsvidare och upphör efter det att jag skriftligen återkallat det från betalningsmottagaren eller banken. Om medgivandet upphör innan medlemskapets utgång är medlemmen förpliktigad att betala kvarstående summa kontant.
15 TGS-nyckel
Om kund tappar bort TGS-nyckeln till får denne själv stå för kostnaden av en ny, förnärvarande 500 kr.
16 Barn ska vistas i lekrummet
Barn som följer med tränande förälder till vår träningsanläggning i hamnen ska vistas i lekrummet, det är
förälderns fulla ansvar. Till vår anläggning i city är de inte tillåtet att ta med barn, då denna är obemannad.
Det är inte tillåtet för barn att röra träningsutrustningen, detta på grund av kläm- och skaderisken. Vi ber er
ta hänsyn till detta och hälsar alla barn varmt välkomna till vårt fina lekrum!
17 Avtalsbestämmelser
Hälsomagasinet förbehåller sig rätten att justera dessa avtalsbestämmelser.
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DOPINGAVTAL
Anläggningen Hälsomagasinet Motion & Rehab är ansluten till Nyköpings antidopingnätverk PRODIS (Prevention mot dopning i Sverige) och arbetar efter samverkans
modellen 100% ren hårdträning och nätverkets antidopingpolicy. Läs mer om 100% ren
hårdträning och nätverket PRODIS på www.nykoping.se/doping samt på www.prodis.se

Antidopingspolicy
•

Vi arbetar aktivt för att vara en anläggning fri från doping.

•

Vår definition av dopingmedel är densamma som idrottens antidopingsreglemente
(www.rf.se) och Lagen om förbud mot vissa dopningsmedel (1991:1996).

•

Vi står för en ren och hälsosam träning och tar avstånd från dopingmedel,
alkohol och narkotika.

•

Vi samarbetar med Polisen (föreningsdrivna anläggningar samarbetar även med
Distriktidrottsförbundet), vilka får dyka upp i våra lokaler utan förvarning.

•

Vid påträffande av intag eller försäljning av dopingsmedel kommer avstängning att
ske från PRODIS-nätverkets samtliga gym/anläggningar i 24 månader med omedelbar verkan. Avgifter som inbetalts och ej kan utnyttjas på grund av avstängningen,
kan inte återfås utan anses förverkade. Vid uppenbart bruk eller hantering av
dopningsmedel kontaktas polisen omedelbart.

Dopingavtal
Som tränande på anläggningen Hälsomagasinet Motion & Rehab förbinder jag mig att
följa föreningens villkor och antidopingpolicy. Jag förbinder mig att avstå från bruk av
dopningsmedel såvida det inte ordinerats av läkare för medicinskt bruk. I övrigt gäller Lag
om förbud mot vissa dopningsmedel. Vid eventuell misstanke om dopning kan jag bli
anmodad att göra ett dopningstest och förbinder mig då genom detta avtal att göra det.
Detta avtal gäller från dagens datum och under den tid som undertecknad är medlem i
anläggningen Hälsomagasinet Motion & Rehab.
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