Blad 1 (vit) GYM1 ex. Blad 2 (gul) kundens ex.

MEDLEMSAVTAL
Man

Kvinna

Anläggning: Tranemo Sim & Idrottshall

Taggnummer:

Träningsperiod:

Personnr:

•

Förnamn:

Avtalet är personligt och kan ej överlåtas. Öppettider
framgår av anslag i lokalen. Det åligger var och en
att följa instruktörens anvisningar för träningen.

Medverkan i GYM1
• Avtalsinnehavaren svarar själv för att hen är i lämplig fysisk kondition för att kunna delta i och tillgodose sig träning.
• GYM1 friskriver sig härmed från allt ansvar för
skada och/eller förlust, som åsamkas medlem eller
någon medlem svarar för.
• All träning eller användande av träningsredskap
sker på egen risk och på eget ansvar.

Se övriga avtalsvillkor på
baksidan

Tid. medlem

Ny medlem

Efternamn:
Adress:
Postnr:			Ort:
Tel. nr:
E-post:
Annan betalare (se underlag)
Namn:
Personnr:

Löpande avtal

Kontant vid avtalets tecknande

Jag förbinder mig att betala min träningsavgift varje
månad under minst 12 löpande kalendermånader via
autogiro från nedanstående konto.

Första betalning=

Clearingnr.

:-

Kontonr.

Bankens namn och ort

Kontot belastas med träningsavgiften
kr mellan den 25 och 30 varje månad och redovisas på mitt kontoutdrag.
Betalningen avser nästkommande månad. Denna fullmakt är bindande i 12 månader, därefter fortsätter de månatliga
autogireringarna tills avtalet sägs upp skriftligt av endera parten. Uppsägningstiden är 30 dagar. Om kontot saknar
täckning vid gireringstillfället kommer en administrativ avgift på 40 kronor/månad. Uppsägning kan endast ske med
giltig blankett som skrivs under i receptionen i Tranemo Sim & Idrottshall. Första bankgirodragningen görs mellan
den 25 och 30 i månad 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12.
Faktureras

Kontantavtal
Jag önskar träna i

Summa =

månader.

:-

I och med att du undertecknar denna blankett registreras dina uppgifter hos Tranemo kommun. Uppgifterna kommer
att användas för Tranemo kommuns hantering av detta ärende och kommer att behandlas i enlighet med Dataskyddsförordningen (EU) 2016/679.
Datum:
Medlemmens underskrift:
Målsman godkänner ovanstående avtal:
Medlemsrådgivare för anläggningen/säljare:

Tranemo kommun, 514 80 Tranemo

AVTAL -GYM1
GYM1
•
•
•
•

•
•

Skall anpassa träning/motion så att den ger bästa
möjliga utbyte för medlemmen.
Kommer kontinuerligt att sköta underhåll på
utrustning och lokaler så att dessa kan utnyttjas på
bästa möjliga sätt.
Förbehåller sig rätten att bestämma över öppettiderna.
Friskriver sig från ansvar för förluster och skador
på personer eller egendom som uppstår till följd av
vistelsen i lokalen, inklusive förlust eller skador på
kläder och personlig egendom.
Fastställer ordningsregler som gäller. Medlemmen
förpliktigar sig att följa de anvisningar som personalen ger avseende dessa.
Kan kräva att medlemmen lämnar dopningstest.
Användning av dopningspreparat eller vägran
att genomgå dopningstest ses som ett allvarligt
kontraktsbrott och medför avstängning från GYM1
på livstid.

•
•
•

Kommer att stänga av medlem som överlåter
eller lånar ut sitt personliga medlemskap till
någon annan.
Kommer till följd av säkerhetsskäl inte tillåta
barn under 16 år att vistas i GYM1-lokalen.
Prisjusteringar kan förekomma vid årsskiften.

Medlem är själv ansvarig för att vara i sådan hälsomässig kondition att medlem kan utnyttja gymmet.

Minderårig och dess målsman
Är du mellan 16 och 18 år får du endast träna på
GYM1 i målsmans sällskap. Om den minderåriga
vistas på GYM1 utan målsman kommer gymtaggen
att spärras för både målsman och minderårig. Observera att ingen träningsavgift återbetalas.

MEDGIVANDE – AUTOGIRO
Medgivande om uttag

Jag medger att uttag får göras från det angivna bankkontot
på begäran av nämnda betalningsmottagare för överföring
till denne. Jag skall senast bankdagen före förfallodagen ha
tillräckligt med pengar på kontot för att alla de betalningar
som skall göras på förfallodagen. Detta förbinder jag mig
även gentemot banken. Jag medger att betalningarna får
belasta mitt konto i banken bankdagen före förfallodagen.
Banken är inte skyldig att pröva behörigheten av eller meddela mig i förväg om begärda uttag. Redovisning av uttagen
får jag på kontoutdrag från banken. Medgivande gäller också
om jag får annat kontonummer eller byter bank.

Om pengar saknas på kontot

Har jag inte senast bankdagen före betalningens förfallodag
tillräckligt med pengar på kontot är jag medveten om att
detta kan innebära att betalningar inte bli utförda. Om betalning ändå görs har banken rätt att ta ut ränta och avgifter
enligt bankens vid var tid gällande regler, för den skuld som
därigenom uppstår.

Insättning

Insättning på betalningsmottagarens konto görs på förfallodagen. Om täckning saknas på mitt konto bankdagen före
förfallodagen men medel senare inflyter kan – efter överenskommelse med betalningsmottagaren och dennes bank
– göras senast inom en vecka.

Besked om kommande betalningar

För att uttag från mitt konto skall få göras skall betalningsmottagaren ha sänt meddelande till mig senast (8) dagar före
förfallodagen. Meddelandet – som kan avse flera förfallodagar – skall innehålla uppgift om betalningens belopp och
förfallodag, samt betalningssätt. Meddelandet kan ges via s k
samfaktura* och då får kontots adress användas för meddelandet.

Stopp av uttag genom att meddela
betalningsmottagaren
Om jag inte medger ett uttag kan jag kontakta betalningsmottagaren senast (2) bankdagar före förfallodagen och begära
att uttaget stoppas.

Stopp av medgivande

Jag kan också stoppa alla uttag avseende medgivandet. Detta
sker genom att jag underrättar banken senast två dagar före
förfallodagen. Detta skall göras på en särskildblankett eller
via annan rutin som anvisats av banken. När jag stoppar ett
medgivande via banken innebär det att inga betalningar, som
grundas på det stoppade medgivandet, blir gjorda förrän jag
själv hävt stoppet. Har jag inte hävt stoppet inom 2 månader
upphör begärt medgivande att gälla.

Återkallelse av medgivande

Mitt medgivande gäller tills vidare. Medgivandet upphör
senast (5) bankdagar efter det att jag återkallat det. Om jag
vill återkalla ett medgivande gör jag det genom att meddela
betalningsmottagaren eller skriftligt till banken.

Bankens godkännande

Jag accepterar att banken skall godkänna mitt konto att användas för autogiro.

Rätten att avbryta mina betalningar
via autogiro

Banken får men är inte skyldig att, avbryta min anslutning
till autogiro om jag inte i rätt tid har tillräckligt belopp
på mitt konto för mina betalningar, om kundförhållandet
förändras samt om jag vid upprepade tillfällen stoppar
betalningarna från mitt konto utan att ha välgrundade skäl
för det. Även betalningsmottagaren får, i motsvarande fall
avbryta min anslutning till autogiro.

Rätten att samarbeta adressuppgifter

Bankgirocentralen BGC AB har i uppdrag att sköta autogirorutinen för bankens räkning. Jag medger därför att uppgifter ur bankens register om kontots adress får samarbetas
med bankgirocentralens uppgifter till ett adressregister.

Övrigt

Ränta på konto i min bank liksom eventuella avgifter utgår
enligt de grunder som min bank vid varje tillfälle tillämpar.
*Informationen om s k samfaktura kan erhållas från banken.

