Medlemsavtale Oslo Bokseklubb
Medlemsbetingelsene og vilkårene trer i kraft ved inngåelse av kontrakt og er bindende for
begge parter.
1.Rettigheter og plikter som medlem i OBK:
•OBK foretar adgangskontroll ved at medlemmet plikter å ha med seg medlemskort.
•OBK vil kunne foreta sjekk av ID i senteret. •OBK kan med rimelig varsel holde stengt eller
redusere tilbud/åpningstider i forbindelse med helligdager, offentlige fridager og
stevner/arrangementer.
•OBK forbeholder seg retten til å stenge senteret ved uforutsette avbrudd i driften som ligger
utenfor OBK sin kontroll. •OBK 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 personlige eiendeler, med mindre senteret har opptrådt uaktsomt.
•OBK fastsetter de regler som gjelder i senteret. Medlemmet forplikter seg til å følge de
anvisninger og regler som er satt av OBK. •OBK har rett til å overdra denne kontrakten med
alle rettigheter til tredjepart. •Alle kundedata og personlig informasjon blir behandlet i
henhold til Norsk Lov.
Medlemmet:
•Plikter å endre peronalopplysninger ved flytting, endring av navn, mailadresse med mer.
•Aksepterer at OBK fører besøksstatistikk for å kunne optimalisere treningstilbudet. • Står
selv ansvarlig for at egen helsetilstand ikke medfører helsemessig risiko ved deltakelse i
aktivitetene på senteret.
•Er inneforstått med at medlemskapet er personlig og ikke kan benyttes av eller overdras til en
annen person. •Aksepterer at man ikke kan kreve erstatning/refusjon av treningsavgift og at
medlemskontrakten ikke kan heves dersom senteret må holde stengt.
2. Generelle kontraktsbestemmelser
Medlemskapet gjelder fra innmeldingsdato og har en oppsigelsestid på to måneder.
Oppsigelsen gjelder fra den førstkommende første, se for øvrig punkt 5. Medlemskapet kan
sies opp etter utløpet av bindingstid.
3. Bindingstid
Bindingstiden er på 6 måneder.
4. Betaling av medlemskapet
Betaling vil bli fakturert medlemmet den 1. i hver måned. Prisjustering vil bli varslet. All
form for prisjustering kan tidligst skje etter endt bindingstid.
Medlemmet plikter å inngå avtale om fast trekk. Ved manuell fakturering belastes et ekstra
gebyr på kr 75 pr mnd.
Prosedyre ved manglende betaling:
Ved uteblitt betaling til avtalt forfallsdato vil kravet bli oversendt 3. part for videre
inndrivelse. De til enhver tid gjeldende regler i henhold til inkassolovens bestemmelser vil da
tre i kraft. Ved mislighold av betaling kan OBK sperre adgang til senteret. Ved fortsatt
ubetalte krav etter betalingsvarsel vil gjenværende kontraktsverdi i sin helhet forfalle til
betaling.

5. Oppsigelse av medlemsavtalen
All oppsigelse må skje skriftlig. Ved oppsigelse opphører medlemskapet ved utgangen av den
andre hele kalendermåneden etter oppsigelsestidens utløp (2 mnd). Eks. ved innlevering av
oppsigelse i november utløper avtalen den 31. januar med siste betalingstrekk den 20. januar.
•OBK forbeholder seg retten til å si opp kontrakten med medlemmet dersom medlemmet
foretar vesentlige brudd på OBKs interne retningslinjer.

Oslo,____/____ 2018

________________________________:
Medlem

_________________________________
For Oslo Bokseklubb

