Medlemsbetingelser pr. August 2016
GENERELT
Følgende vilkår og betingelser gælder mellem eleven og udbyder. Ved at acceptere nærværende betingelserne samtykker du som
elev til, at disse til enhver tid er gældende og regulerer forholdet mellem dig og udbyder i enhver sammenhæng.
MEDLEMSKAB
Kontingentet er DKK 350,- pm betaling skal foregår via NETS, evt. kontantbetaling opkræves via Mobilepay.
Indmeldes eleven efter d. 15 i måneden skal eleven ved indmeldelse betale for den resterende måned (kontingent/30 x resterende
dage). Herefter trækkes den månedlige ydelse automatisk via NETS.
Medlemskabet er løbende, dog bindende og betaling for minimum 6 hele mdr., før det kan opsiges. Opsige af medlemskab skal
ske skrifteligt på http://kravmagaacademy.dk/udmeldelse . Opsigelse er løbende måned plus én. Medlemskabet er personligt og
giver eleven adgang til, "den for tiden udbudte holdtræning på elevens niveau".
Det er elevens fulde ansvar at holde alle registrerede personlige oplysninger korrekte og opdateret.
BRUD PÅ KONTRAKT OG/ ELLER ORDENSREGLER
I tilfælde af brud på kontrakt og/eller på ordensreglerne kan udbyder til en hver tid ophæve medlemskabet med øjeblikkelig
virkning uden refusion af indbetalt kontingent.
HOLD OG TIDER
Der garanteres ikke for et specifikt antal hold eller typer pr. klub. Aftalen dækker adgang til de "for tiden udbudte hold", spredt
over vores klubber. Ændring i tider og lokationer vil forekomme, ændringer kan ses på klubbens hjemmeside og fora.
ANSVAR
Eleven er selv ansvarlig for, at denne kan træne uden helbredsrisiko for sig selv eller klubbens andre elever. Træningen er at
betegne som ”Farlig sport” som kampsport ol. deltagelse sker på elevens eget ansvar. Beskadigelse af inventar som eks. spejle,
andet inventar eller udstyr er for elevens egen regning, uagtet det er med fortsæt eller hændeligt uheld.
ANDRE FORBEHOLD
Skades eleven under træning, kan denne ved fremvisning af lægeattest (udgiften til denne afholdes af eleven selv), sætte sit
medlemskab i bero i optil 4 måneder.
Klubben optager kun elever som, på forlangende, kan fremvise straffeattest uden ”voldsrelaterede” forhold. Ved anmodning fra
klubben skal eleven fremskaffe og fremvise straffeattest ved efterfølgende træning.
Klubben følger skolernes ferier, i disse ferier er antallet af udbudte hold reduceret. Der er taget højde for dette i kontingentet.
Persondata deles med Roskilde Thaiboxing da vi deler ressourcer, lokaler ol.
RENTE OG RYKKERGEBYRER
Ved forsinket betaling af medlemskabet opkræves renter og rykkergebyrer i henhold til renteloven. Afvises NETS betalingen
uden aftale, pålægges et gebyr på DKK 100,-. Kan eleven ikke tilmelde kontingentet til NETS, uagtet denne er uden skyld deri,
pålægges et gebyr på DKK 50,- pr opkrævning.
OVERDRAGELSE AF KONTRAKT
Udbyder kan overdrage denne aftale til en anden juridisk entitet (f. eks. inkasso), hvorefter denne indtræder som ny anden part.
Dette kan ske uden yderligere varsel og vil ikke have indflydelse på elevens opsigelsesfrist, ansvar eller andre betingelser for
aftalens videre forløb.
Udbyder forbeholder sig retten til at ændre i gældende priser for nuværende elever med 30 dages forudgående varsel. Alle prisændringer varsles
via e-mail.
Udbyder er aldrig erstatningsansvarlig ved forhold som er uden for udbyders kontrol, det kan være oversvømmelse, strejker, krig, terror eller
øvrige force majure hændelser mv.
Elevens navn:
IP: {userip}

Godkendt af: Poul Melgaard
NB: Kontrakten er elektronisk godkendt via hjemmesiden

Retningslinjer for træning hos Krav Maga Academy
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