Ditt Gym i Hudik - Allmänna Medlemsvillkor, vers 2015-01-01
1. Allmänt
Följande villkor gäller för Medlemskap och träning på Ditt Gym i Hudiksvall. Omfattningen av Ditt Gyms olika former av Medlemskap och avgifterna för dessa,
framgår av Ditt Gyms vid var tid gällande beskrivning i utbudet av sina tjänster och vid var tid aktuell prislista. Villkoren gäller tills vidare. Ditt Gym förbehåller
sig rätten att ändra dessa allmänna villkor samt att utföra prisändringar. Eventuella ändringar träder i kraft tidigast 30 dagar efter det att Ditt Gym meddelat om
ändringen enligt punkten 2.3 i dessa villkor. Ändring av träningsavgift görs dock först efter utgången av innevarande bindningstid.
2. Medlemskap
Giltigt Medlemskap erhålles genom att Träningsavtal tecknas. Medlemskapet består alltid av ett Träningsavtal. I förekommande fall kan även ett PT-avtal tecknas
som ett tillägg till Träningsavtalet. I samband med att giltigt Medlemskap erhålles framgår vilka bindningstider Medlem godkänner genom sitt undertecknande.
Medlem har inte rätt att säga upp sitt Medlemskap i förtid, utan förbinder sig att erlägga träningsavgift enligt det undertecknade Medlemskapets bindningstider.
Minimiåldern för att träna på Ditt Gym är 18 år. Tränar man med målsman är minimiåldern 16 år. Målsman är ansvarig för att minderårig följer Ditt Gyms allmänna medlemsvillkor. Målsman ska alltid vara med vid minderårigs träning och behöver därför ett aktivt medlemskap. Målsman kan vara familjemedlem eller
nära släkt till den minderårige. Medlemskapet är personligt och kan inte överlåtas till annan person. Ditt Gym äger rätten att överlåta verksamheten till ny part
och därmed överlåta samtliga tecknade medlemskap till den nya aktören.
2.1 Ändra Medlemskap
Medlem kan när som helst uppgradera sitt Medlemskap. Vid uppgraderingen skall Medlem betala den prisskillnad som uppstår mellan Medlemskapen.
Nyttjad avtalstid kan ej ges tillgodo vid uppgradering. En nedgradering av Medlemskapet är endast möjlig först efter det att bindningstiden löpt ut för
respektive avtal.
2.2 Förtida upphörande
Medlem som önskar avbryta Medlemskapet innan bindningstiden enligt avtalet löper ut, kan begära förtida upphörande mot en brytkostnad på 800 SEK såvida
Medlemskapet betalas via autogiro.
2.3 Meddelanden och information
Ändringar av dessa allmänna villkor publiceras på Ditt Gyms webbplats. Ändringar av gällande prislista tillsänds Medlem på den till Ditt Gym anmälda e-postadressen. Det åligger Medlem att hålla sig uppdaterad om eventuella ändringar av gällande prislista samt av dessa allmänna villkor. Medlem ansvarar för att till
Ditt Gym anmäla de uppgifter som Ditt Gym erfordrar för administration av Medlemskap samt omgående underrätta Ditt Gym vid ändring av sådana
uppgifter, innefattande textändring av namn, adress, e-postadress, telefonnummer, bank och bankkonto. Medlem som lämnat uppgift om e-postadress
eller mobilnummer samtycker till att Ditt Gym skickar information och erbjudanden till dessa informationskanaler.
2.4 Träningsuppehåll
Medlem som av någon anledning inte kan träna under en period kan ansöka om träningsuppehåll. Rätt att frysa Medlemskapet föreligger vid sjukdom,
skada, graviditet, samt vid militärtjänstgöring. Ansökan om frysning av Medlemskapet skall göras skriftligen och innehålla relevanta intyg för att styrka giltig
grund för frysning. Träningsuppehållet blir giltigt när intyg har kommit in till Ditt Gym. Frysningen skall godkännas av Ditt Gym och kan inte ske i efterhand.
Frysning görs vid minst 30 dagar och längst med 365 dagar. Längden på önskad frysning ska styrkas av intyget. Vid frysning av Medlemskap förlängs avtalet
motsvarande den tid som Medlemskapet ej nyttjas. Ansökan om förlängning skall göras i förväg.
2.5 Upphörande av Medlemskap
Medlemskap som betalas via autogiro fortsätter att gälla tillsvidare när bindningstiden löpt ut. Medlem kan när som helst med en månads varsel säga upp sitt
Medlemskap när bindningstiden för Träningsavtalet upphört. Uppsägningen skall göras skriftligt. Medlemskap som betalas via faktura avseende en viss träningsperiod upphör i samband med att perioden löper ut. Innan Medlemskapet löper ut erhåller Medlem möjlighet att betala ytterligare en träningsperiod. Medlem som
erlägger betalning för en viss träningsperiod är införstådd med att denne ej kan säga upp avtalet under dess löptid och att ingen återbetalning sker avseende betald
period såvida inte Ditt Gym brister i sitt åtagande att tillhandahålla Medlem tillgång till anläggningen under en väsentlig tid.
2.6 Kontraktsbrott
Om betalning inte erläggs i enlighet med avtalade betalningsvillkor, har Ditt Gym rätt att avstänga Medlem från träning genom att spärra Medlemskortet
till dess betalning sker. Medlem är skyldig att betala träningsavgifter under den tid som Medlemskortet är spärrat. Ditt Gym förbehåller sig vidare rätten
att vid utebliven betalning säga upp Medlemskapet med omedelbar verkan. Vid misstanke om brottslig gärning eller brott mot säkerhets- och ordningsreglerna
från Medlemmens sida, äger Ditt Gym s personal rätt att avvisa Medlem från anläggningen. Ditt Gym kommer även att avsluta Medlemskapet och Medlem
har ej rätt att återfå erlagd avgift för den resterande avtalstiden.
2.7 Rabatterade avtal
Medlem som tecknat avtal till rabatterat pris skall på begäran av Ditt Gym kunna styrka sin rätt till rabatten. Medlem är skyldig att informera Ditt Gym
om eventuella ändringar i rabattgrunden. Om en rabattgrund upphör att gälla efter den inledande bindningsperioden, skall pågående Medlemskap uppgraderas
till ordinarie Medlemskap.
3. Säkerhets- och ordningsregler
Dessa säkerhets- och ordningsregler är till för att skydda och hjälpa Medlem och andra Medlemmar hos Ditt Gym. Det åligger Medlem att följa gällande ordningsregler i syfte att undvika tillbud och skador på personer, träningsutrustning eller andra föremål samt för att bidra till god ordning på anläggningen. Medlem
förbinder sig att acceptera Ditt Gym s ordningsregler;
• Att aldrig släppa in eller ta med ej behöriga personer i lokalen, föranmäla provträning till anläggningen det avser minst en dag innan träningstillfället,
endast använda inomhusskor i lokalen, byta om till lämpliga träningskläder och skor samt värna om lokal och maskiner. Ditt Gym har rätt att använda 		
kameraövervakning i samtliga anläggningar för allas säkerhet.
• Medlem förutsätts uppträda på sätt som inte stör andra Medlemmar eller personal.
• Det är inte tillåtet att inom Ditt Gym s anläggningar inneha eller nyttja otillåtna preparat inklusive dopingklassade eller prestationshöjande medel. 		
Ditt Gym tar tydligt avstånd från all form av doping. En, av Ditt Gym godkänd tredje part, har rätt att genomföra oannonserade dopingtester. Vid positivt 		
dopingtest ålägger sig Ditt Gym rätten att omgående avsluta Medlemskap utan återbetalning.
• Passerkort ska alltid kunna uppvisas.
• Om Medlemskortet förloras eller skadas så att det blir tekniskt obrukbart, skall detta omgående anmälas till Ditt Gym. För utfärdande av nytt Medlemskort
tar Ditt Gym ut en förnyelseavgift enligt vid var tid aktuell prislista.
• Det är förbjudet för barn- och ungdomar under 16 år att vistas i träningsanläggningen.
• Medlem får inte marknadsföra eller sälja egna eller annans varor eller tjänster på Ditt Gym.
• Sista inpassage är alltid 15 minuter innan stängning. Medlem skall lämna gymmet senast vid tidpunkt för stängning.
• Endast instruktörer och personliga tränare anlitade av Ditt Gym får instruera och träna Medlemmar på Ditt Gym.
• Ditt Gym ålägger sig rätten att debitera en straffavgift på 400 kr om säkerhets- och ordningsreglerna bryts. Ditt Gym har rätten att om medlem bryter mot 		
säkerhets- och ordningsreglerna upprepade gånger avsluta medlemskapet och Medlem har ej rätt att återfå erlagd avgift för den resterande avtalstiden.
4. Avtal med personlig tränare
För att kunna teckna avtal med personlig tränare krävs ett aktivt medlemskap på Ditt Gym. Vid avbetalning är avbetalningstiden 6 månader.
Avbetalning av personlig träning kan ej kombineras med Prova på-avtal. För att ha personlig träning på avbetalning måste Medlem ha ett aktivt medlemskap.
Avslutas Medlemskapet och avbetalningen ej är fullföljd kommer faktura att skickas på resterande belopp. Om Medlemskapet avslutas och kvarstående tillfällen
ej är nyttjade går dessa tider ej att nyttja vid ett senare tillfälle. Det går endast att ha ett aktivt personligt träningsavtal på avbetalning. Först när full betalning är
erhållen kan Medlem påbörja ny avbetalning för personlig träning. Giltighetstiden på personlig träningsavtalet är 1 år från och med avtalets påskrift.

5. Betalningsvillkor
Priser och avgifter gäller enligt vid var tid aktuell prislista. Betalning skall erläggas i enlighet med upprättat Medlemskap. Målsman eller annan betalningsansvarig är
alltid betalningsansvarig för Medlems- och träningsavgifter under sådant Medlemskap. I de fall betalning skall erläggas av annan än Medlem, ansvarar ändock
Medlemmen genom sin underskrift solidariskt för att nämnda avgifter erläggs. Om betalning uteblir överlämnas ärendet till inkasso. Ditt Gym förbehåller sig rätten
att debitera en fakturerings- och påminnelseavgift per faktura samt tillgodoräkna sig dröjsmålsränta enligt lag.
5.1 Fakturabetalning
Vid val av faktura sker betalning i förskott för hela träningsperioden enligt avtalet. Betalningsvillkoren för faktura är 20 dagar.
Betald faktura återbetalas ej.
5.2 Autogiroinbetalning
Medgivande till betalning genom automatiskt bankgiro tecknas i samband med att Medlemskap erhålles. Ny avisering sker endast vid ändring i Medlemskapet eller dessa
villkor. Om korrekta kontouppgifter ej har uppgetts till Ditt Gym inom skälig tid från startdatumet faktureras hela periodpeloppet. Om Medlem underlåter att tillse att till
autogiro anslutna konto har erforderliga medel för täckande av träningsavgift, kommer Ditt Gym att fakturera Medlemmen samt anmoda att omgående och senast inom
den angivna betalningsfristen tillse att träningsavgiften betalas. Vid avsaknad av erforderliga medel tre månader i följd övergår betalsätt till faktura på hela periodbeloppet. Efter bindningsperioden fortsätter Medlemskapet som betalats via autogiro att gälla tillsvidare.
6. Ändringar i schema och utbud
Ditt Gym förbehåller sig rätten att vidtaga ändringar i öppettider och schemalagd träning samt i lokaler och utrustning.
Ditt Gym förbehåller sig vidare rätten att avsluta verksamheten vid en viss anläggning. Ditt Gym skall snarast möjligt underrätta
Medlem om förestående ändring genom anslag på anläggningen och på hemsidan.
7. Ansvar och försäkring
All träning på Ditt Gym samt under Ditt Gym´s ledning sker på egen risk. Medlem och, i förekommande fall, dennes gäster, ansvarar själva för att deras hälsotillstånd är sådant att de kan utöva träningsaktiviteter utan risk för sin hälsa. Ditt Gym har rätt att avbryta Medlems och gästs träning och/eller säga upp Medlemskapet om
fortsatt träning enligt Ditt Gym s egen bedömning kan medföra hälso- eller skaderisk. Ditt Gym ansvarar inte heller för vare sig personskador eller andra skador som
uppkommer p g a olycksfall vid Medlems eller gästs träning eller vistelse i anläggningen eller skador som andra Medlemmar eller besökare må orsaka Medlem eller gäst. Ditt
Gym tar inte ansvar för eller ersätter gäst eller medlems egendom vid stöld eller annan förlust. Om Ditt Gym bedöms vara ansvarig för viss uppkommen skada, ansvarar Ditt
Gym inte för indirekta skador såsom utebliven inkomst eller andra dylika förluster. Ditt Gyms ersättningsskyldighet är i varje fall begränsat till det belopp som kan
ersättas ur Ditt Gyms ansvarsförsäkring.
8. Behandling av personuppgifter
I samband med att Medlemskap erhålles godkänner Medlem att Ditt Gym använder de personuppgifter som lämnas, lagras och behandlas
för administrerings-, utbildnings- och marknadsföringsändamål. Ditt Gym förbinder sig att hålla uppgifterna konfidentiella och rättar sig efter
personuppgiftslagen.
9. Force Majeure
Ditt Gym ansvarar inte för hinder i eller begränsning av träningsmöjligheter vilken beror på omständigheter utanför Ditt Gyms kontroll och som skäligen inte kunnat
förutses, undvikas eller övervinnas avseende vatten- och brandskada, strejk, lockout, naturkatastrof eller myndighetsbeslut.

Medgivande till betalning via autogiro
Undertecknad (”betalaren”), medger att betalning får göras genom uttag från angivet konto eller av betalaren senare angivet konto, på begäran av betalningsmottagare
CH i Hudik AB 556559-3679, för betalning till denne på viss dag (”förfallodagen”) via Autogiro. Betalaren samtycker till att behandling av personuppgifter som lämnats
i detta medgivande behandlas av betalarens betaltjänstleverantör, betalningsmottagaren, betalningsmottagarens betaltjänstleverantör och Bankgirocentralen BGC AB för
administration av tjänsten. Personuppgiftsansvariga för denna personuppgiftsbehandling är betalarens betaltjänstleverantör, betalningsmottagaren samt betalningsmottagarens betaltjänstleverantör. Betalaren kan när som helst begära att få tillgång till eller rättelse av personuppgifterna genom att kontakta betalarens betaltjänstleverantör.
Ytterligare information om behandling av personuppgifter i samband med betalningar kan finnas i villkoren för kontot och i avtalet med betalningsmottagaren. Betalaren
kan när som helst återkalla sitt samtycke, vilket medför att tjänsten i sin helhet avslutas.
Beskrivning av medgivande till betalning via autogiro:
Allmänt: Autogiro är en betaltjänst som innebär att betalningar utförs från betalarens konto på initiativ av betalningsmottagaren. För att betalaren ska kunna betala via
Autogiro, ska betalaren lämna sitt medgivande till betalningsmottagaren om att denne får initiera betalningar från betalarens konto. Dessutom ska betalarens betaltjänstleverantör (t ex bank eller betalningsinstitut) godkänna att kontot kan användas för Autogiro och betalningsmottagaren ska godkänna betalaren som användare av Autogiro.
Betalarens betaltjänstleverantör är inte skyldig att pröva behörigheten av eller meddela betalaren i förväg om begärda uttag. Uttag belastas betalarens konto enligt de regler
som gäller hos betalarens betaltjänstleverantör. Meddelande om uttag får betalaren från sin betaltjänstleverantör. Medgivandet kan på betalarens begäran överflyttas till
annat konto hos betaltjänstleverantören eller till konto hos annan betaltjänstleverantör.
Definition av bankdag: Med bankdag avses alla dagar utom lördag, söndag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton eller annan allmän helgdag.
Information om betalning: Betalaren kommer av betalningsmottagaren att meddelas belopp, förfallodag och betalningssätt senast åtta bankdagar före förfallodagen. Detta
kan meddelas inför varje enskild förfallodag eller vid ett tillfälle avseende flera framtida förfallodagar. Om meddelandet avser flera framtida förfallodagar ska meddelandet
lämnas senast åtta bankdagar före den första förfallodagen. Detta gäller dock inte fall då betalaren godkänt uttaget i samband med köp eller beställning av vara eller tjänst.
I sådant fall får betalaren meddelande av betalningsmottagaren om belopp, förfallodag och betalningssätt i samband med köpet och/eller beställningen. Genom undertecknandet av detta medgivande lämnar betalaren sitt samtycke till att betalningar som omfattas av betalningsmottagarens meddelande enligt denna punkt genomförs.
Täckning måste finnas på kontot: Betalaren ska se till att täckning finns på kontot senast kl 00.01 på förfallodagen. Har betalaren inte täckning på kontot på förfallodagen
kan det innebära att betalningar inte blir utförda. Om täckning saknas för betalning på förfallodagen får betalningsmottagaren göra ytterligare uttagsförsök under de kommande bankdagarna. Betalaren kan på begäran få information från betalningsmottagaren om antalet uttagsförsök.
Stoppa betalning (återkallelse av betalningsorder): Betalaren får stoppa en betalning genom att kontakta antingen betalningsmottagaren senast två bankdagar före förfallodagen eller sin betaltjänstleverantör senast bankdagen före förfallodagen vid den tidpunkt som anges av betaltjänstleverantören. Om betalaren stoppar en betalning enligt
ovan innebär det att den aktuella betalningen stoppas vid ett enskilt tillfälle. Om betalaren vill att samtliga framtida betalningar som initieras av betalningsmottagaren ska
stoppas måste betalaren återkalla medgivandet.
Medgivandets giltighetstid, återkallelse: Medgivandet gäller tills vidare. Betalaren har rätt att när som helst återkalla medgivandet genom att kontakta betalningsmottagaren
eller sin betaltjänstleverantör. Meddelandet om återkallelse av medgivandet ska för att stoppa ännu inte genomförda betalningar vara betalningsmottagaren tillhanda senast
fem bankdagar före förfallodagen alternativt vara betalarens betaltjänstleverantör tillhanda senast bankdagen före förfallodagen vid den tidpunkt som anges av betaltjänstleverantören.
Rätten för betalningsmottagaren och betalarens betaltjänstleverantör att avsluta anslutningen till Autogiro: Betalningsmottagaren har rätt att avsluta
betalarens anslutning till Autogiro trettio dagar efter det att betalningsmottagaren underrättat betalaren härom. Betalningsmottagaren har dock rätt att omedelbart avsluta
betalarens anslutning till Autogiro om betalaren vid upprepade tillfällen inte har haft tillräcklig kontobehållning på förfallodagen eller om det konto som medgivandet avser
avslutas eller om betalningsmottagaren bedömer att betalaren av annan anledning inte bör delta i Autogiro. Betalarens betaltjänstleverantör har rätt att avsluta betalarens
anslutning till Autogiro i enlighet med de villkor som gäller mellan betal arens betaltjänstleverantör och betalaren.”

