Medlemsavtal

Medlemsnummer:

Kortnummer:

Namn:

Postadress:

E-mail:

Studerande:

Telefon:

Pensionär:

Personnummer:

Avtal avser:

FAR:

HelhetsAkademin

HelhetsAkademin & Träningsakademin

För medlemskap på HelhetsAkademin skall medlemmen erlägga betalning enligt alternativ nedan:
Helårsavgift

Månadsavgift autogiro

Företag

Företagsnamn:

Autogiroanmälan, medgivande (ifylles av kontoinnehavaren)
Namn:

							

Clearingnr:		

Autogiro betalstart: 28 /

-

Kontonummer:

Bank:

Personnummer:

Datum & Underskrift:

Datum

Medlemmens underskrift
/målsmans underskrift

Datum

Medlemsrådgivare HelhetsAkademin

Vänligen notera våra medlemsregler på nästa sida
HelhetsAkademin • Vi skapar mänsklig hållbarhet
Östra Sandgatan 14, Helsingborg • 0707 - 65 50 50 • kontakt@helhetsakademin.se • www.HelhetsAkademin.se

Avtalsbestämmelser

Övriga medlemsvilkor

Allmänna regler

Helhetsakademin träning & hälsa
•
•
•
•
•

anpassar träning till bästa möjliga utbyte för medlemmen.
håller lokaler i bästa möjliga skick.
förbehåller sig rätten att när som helst fastställa schemat
förbehåller sig rätten att bestämma över öppettiderna
friskriver sig från allt ansvar för förluster och skador på
personer eller egendom som uppstår under eller till följd av
vistelsen i centret, inklusive förlust av eller skador på kläder
och personlig egendom, men mindre än att centret har
uppträtt oaktsamt.
• fastställer de regler som gäller på centret. Medlemmen
förpliktar sig att följa de anvisningar och regler som lämnas
av centrets anställda.
• kommer att avstänga medlemmen om det skulle upptäckas
att medlemmen överlåter sitt personliga medlemskap till
någon annan.

Medlemskapet
För tränande som ej fyllt 18 år förutsättes att målsman
undertecknar medlemsavtal för dennes räkning.

Medlemstagg
Medlem som besöker HelhetsAkadermin skall varje gång vid
inträdet dra sin tagg i den på receptionen placerade bordsläsaren.
Om medlem förlorar sin tagg eller denna skadas så att ded blir
tekniskt obrukbar skall detta omgående anmälas till receptionen,
som då utfärdar ny medlemstagg mot en ersättning. Medlem skall
underrätta HelhetsAkademin vid ändringar av medlemmens namn,
adress och telefonnummer.

Prisändringar

Hälsotillstånd

Månadsbetalningsavtalen via autogiro är skyddade mot alla slags
prishöjningar, utom de som beror på ökningar av mervärdesskatt,
under hela den kontraktbindande månadersperioden. Därefter
kan prishöjning ske för månadsavtalen som rullar vidare, om
prishöjningen meddelas minst 30 dagar innan prishöjningen sker.

Varje medlem och dennes gäster ansvarar själva för att deras
hälsotillstånd är sådant att de utan risk kan deltaga i aktiviteter på
HelhetsAkademin.

Betalningsbefrielse för autogirokunder
Avtalstid - uppsägningsregler
Månadsbetalningsavtal löper vidare även efter den första
obligatoriska avtalsperioden om inte medlemmen säger upp
avtalet. Vid uppsägning av månadsbetalningsavtal gäller
följande regler; Avtalet upphör vid utgången av den första
hela kalendermånaden, som inträffar näst efter 15 dagar från
uppsägningsdagen. T ex måste avtalet sägas upp före 15/10
om man vill undvika betalning för december. Uppsägning kan
ske endast personligen på särskild blankett, som kvitteras av
medlemsvärd.

Överlåtelse

Betalningsbefrielse kan endast beviljas vid skriftlig hänvändelse
till centret. Antal betalningsbefriande månader måste vara
fastställt i förväg och orsaken till frånvaron måste kunna
dokumenteras. Det antal månader för vilka betalningsbefrielse
beviljas läggs automatiskt till i kontraktet i slutet av den
bindande kontraktsperioden. HelhetsAkademin lämnar inget
tillgodohavande på träning eller befrielse från betalning i samband
med semester. Betalningsbefrielse kan endast beviljas på följande
grunder:
• sjukdom som kan dokumenteras med läkarintyg och som
förhindrar medlemmen att träna vid centret.
• barnafödelse/graviditet, max 3 mån.
• stationering på annan ort för jobb eller studier i minst 2
månader och högst 6 månader.
HelhetsAkademin återbetalar inte inbetald träningsavgift.

Överlåtelse av medlemskap kan ske om:
En fast ändringsavgift på 300 kronor betalas av medlemmen.
Kan endast ske under kontraktstiden.
HelhetsAkademin förbehåller sig rätten att godkänna den nya
medlemmen.
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