Betingelser for medlemskab af ØAC Fitness
Medlemskabet: Et medlemskab er personligt og kan ikke benyttes af andre end medlemmet. Medlemskabet giver adgang
til ubegrænset træning i centrets åbningstid.
Medlemskort: Nøglebrik skal indlæses i kortlæseren for at få adgang til centret. Det er medlemmets eget ansvar at man har
fået en sådan af Michael og denne må ikke lånes til 3. part.
Varighed: Medlemskabet er løbende, indtil det opsiges (jfr. opsigelse af medlemskab).
Opsigelse af medlemskab: Medlemskabet kan til enhver tid opsiges med et varsel på løbende måned
Opsigelsen skal ske i Conventus, hvor man logger sig ind med sin kode og sætter flueben i rubrikken opsigelse, så bliver
man ikke krævet mere.. Har man eks. Års abonnement og ønsker at opsige dette efter eks. 6 mdr, omregnes abonnementet
til 2 x 3 mdr., som så fratrækkes det man har betalt for hele året, på samme måde ved et 3 mdrs. abonnement som man vil
opsige efter 1 måned omregnes abbonnementet til 1 x 1 mdr. som fratrækkes det man har betalt for de 3 mdr.
Såfremt man modtager en ny opkrævning, har man ikke opsagt medlemskabet og man er forpligtiget til at betale for mindst
30 dage fra man opsiger. Er der brug for hjælp, så kontakt Michael på 86381600 eller Leo Press på 26551957 (efter kl.
18.00)
Betaling: Ved oprettelse af et medlemskab tilmeldes aftalen i Conventus med sine dankortoplysninger.
Efterfølgende bliver abonnementet automatisk fornyet. Såfremt man ikke har dankort kan man få en faktura på mail (mod et
gebyr på kr. 10,- pr. faktura) beløbet kan overføres til ØAC Fitness konto 7320-2049844 eller MobilPay 41783.
For sen betaling: Betales den løbende ydelse ikke til den aftalte tid, udsendes et rykkerbrev til medlemmet, og desuden
opkræves der et rykkergebyr efter gældende takst (p.t. kr. 125,00). Hvis medlemmet ikke betaler senest 10 dage efter den
angivne forfaldsdato, får medlemmet spærret adgangskoden til centret, indtil restancen er betalt. En sådan udelukkelsesperiode godskrives ikke af ØAC Fitness.
Prisændringer: Væsentlige prisændringer (udover normal prisregulering) meddeles individuelt til medlemmet, senest 60
dage før prisændringerne træder i kraft. Ønsker medlemmet ikke at opretholde sit medlemskab som følge af
prisændringerne, er medlemmet berettiget til at opsige sit medlemskab efter gældende procedure.
Umyndige medlemmer: Er en person under 18 år eller umyndig, kan medlemskab kun opnås, hvis en værge tegner et
medlemskab for personen for værgens regning.
Helbredstilstand og personskade: Al træning sker på eget ansvar. Alle førstegangstrænende skal konsultere en
instruktør, inden træningen påbegyndes. Et medlem er selv ansvarligt for at være i en helbredstilstand, der tillader
deltagelse i aktiviteterne i ØAC Fitness. ØAC Fitness tager ikke ansvar for personskader på et medlem som følge af en
ulykke eller andre besøgendes handlinger eller mangelfulde handlinger. I øvrigt følges dansk erstatningsret på området.
Værdigenstande: ØAC Fitness bærer ikke noget ansvar for tab på grund af tyveri eller tingskade.
Ordensregler: Det til enhver tid gældende ordensreglement samt anvisninger givet af ØAC Fitness´s personale skal altid
følges. Overtrædelse heraf kan medføre bortvisning. Racistiske eller nedladende udtalelser medfører øjeblikkelig
bortvisning. Under træning skal der altid anvendes beklædning og sko, der er beregnet til indendørs træning. Mobiltelefoner
må ikke benyttes til samtale, SMS eller til fotos i ØAC Fitness. Personalet kan i helt særlige tilfælde (samtaler) dispensere
herfra.
Udelukkelse af medlem: ØAC Fitness kan til enhver tid afbryde enhver aftale om medlemskab med øjeblikkelig virkning. I
så fald tilbagebetales samtlige uudnyttede forudbetalinger (hele måneder). I grove tilfælde af brud på medlemsbetingelserne, som f.eks. doping eller udlån af medlemskort, sker der ikke tilbagebetaling af nogen art.
Doping: ØAC Fitness er medlem af Anti Doping Danmark. Et medlem er forpligtet til at lade sig teste for doping, hvis en af
Anti Doping Danmarks repræsentanter forlanger det. Nægter et medlem at lade sig teste uanset årsag, bliver det betragtet
som en positiv prøve. En positiv prøve medfører at medlemskabet ophører øjeblikkeligt, og medlemmet skal betale alle
omkostninger, der er forbundet med testen. ØAC Fitness videregiver oplysningerne om en positiv prøve til Anti Doping
Danmark og DFHO. En positiv prøve giver mindst 2 års karantæne i alle motions- og fitnesscentre, som er medlem af Anti
Doping Danmark og DFHO.
Ændring af medlemsbetingelser: ØAC Fitness kan ændre medlemsbetingelserne med et varsel på 30 dage. Ændringer
meddeles ved opslag i centret. Ved væsentlige ændringer i medlemsvilkårene gives individuel meddelelse herom til
medlemmet. ØAC Fitness har ret til at foretage sædvanlige ændringer i lokaler, udstyr og åbningstider med 2 ugers varsel
ved opslag i ØAC Fitness.
Ordensreglementet: Medlemmet er forpligtet til enhver tid at holde sig ajour med det gældende ordensreglement.
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