Kjøpsvilkår Friskis&Svettis Bærum
Du har ifølge angrerettloven 14 dagers angrefrist ved kjøp via internett. For å
benytte deg av angreretten må kortet ditt være ubrukt. Du kan lese mer om
angrerett på våre nettsider:
Det foretas adgangskontroll i våre lokaler, ved å være medlem hos oss samtykker
du til å registrere deg hver gang du kommer på trening. Friskis&Svettis kan ved
mistanke om mislighold be om legitimasjon i tillegg til registrering av treningskort.
Treningskort kan ikke overdras til andre, ei heller lånes bort. Medlemmet er
ansvarlig for oppbevaring av eget treningskort, slik at det ikke blir misbrukt.
Medlemmet plikter å melde tap av kort til Friskis&Svettis slik at kort kan sperres, og
nytt kan utstedes.
Unnlatelse av å møte gir ikke grunn til forlengelse eller frys av treningskortet.
Forlengelse av treningstid kan gis mot forevisning av legeerklæring.
Medlemmet bekrefter at han/hun har allmenn god helsetilstand.
Friskis&Svettis har intet ansvar for tap eller skade på eiendeler som oppstår mens
medlemmet oppholder seg i våre lokaler. Alle som har betalt medlemskontingent i
en norsk Friskis&Svettis forening er dekket av en ulykkesskadeforsikring.
Forsikringsvilkårene finner du her:
https://www.svedea.se/media/16994/grundvillkor-grk90_2-kollektivolycksfallsförsäkring.pdf
På Avløs finnes det låsbare skap som kan benyttes mens du trener hos oss. Det er
ikke tillatt å oppbevare ting over natten i skapene. Om skap ikke er tømt når
senteret stenger kan lås klippes og skap vil bli tømt.
Timeplan og åpningstider blir justert etter sesong.
Medlemmet plikter å holde seg oppdatert og følge de instrukser som til enhver tid
gjelder i våre lokaler. Overtredelse kan medføre bortvisning og avslutning av avtale.
Dette gir ikke rett til refusjon av treningsavgift eller medlemskontingent.
Alt utstyr settes tilbake på plass etter bruk.
Friskis&Svettis Bærum er et idrettslag tilknyttet Norges Idrettsforbund. Vi har et
klart standpunkt mot doping! Medlemmet plikter å la seg dopingteste på
oppfordring av Friskis&Svettis eller Antidoping Norge. Ved nekting/unnlatelse av
dopingtest, besittelse av, bruk av, eller berettiget mistanke om bruk av
dopingmidler, forbeholder Friskis&Svettis seg rett til å bringe medlemskapet til
opphør med øyeblikkelig virkning. Da uten plikt til å refundere innbetalt
medlemskontingent og treningsavgift. Mer om vårt syn på doping finner du her:
https://www.friskissvettis.no/Baerum/Omoss/Friskissynpa/Doping
Siden Friskis&Svettis er et idrettslag betaler man medlemskontingent i tillegg til
treningsavgift. Medlemskontingenten dekker kalenderåret og er på kr 200,-per år.
Medlemskontingenten forfaller i januar hver år.

Medlemmet plikter å melde adresseendring ved flytting. Samt å informere
Friskis&Svettis Bærum om endringer som gir medlemmet rett på rabatt eller
endring i månedlig betalinger. Rabatt gis ikke med tilbakevirkende kraft.
Dokumentasjon for rabattavtale må forevises.
Velger man å betale treningsavgiften via avtalegiro så plikter medlemmet selv å
opprette avtalegiroavtale i sin bank. Treningsavgiften forfaller den 27. hver måned
for kommende måned. Medlemmet er selv ansvarlig for at betaling gjøres til forfall.
Ved uteblitt treningsavgift, sendes det inkassovarsel, med ny betalingsfrist. Ved
forsinket betaling må medlemmet betale purregebyr og eventuelt inkassosalær. Vi
benytter ekstern leverandør til purringer.
Ved betaling via avtalegiro har medlemmet en måneds oppsigelsestid, gjeldende
fra den første i kommende måned. Oppsigelse skal skje skriftlig.
Friskis&Svettis benytter e-post og SMS i kommunikasjon med sine medlemmer.
Medlemmet er pliktig å gi beskjed til Friskis&Svettis ved endring av telefon eller epostadresse. Medlemmet samtykker til at Friskis&Svettis registrerer og lagrer
informasjon om medlemmet, slik som betalings- og treningshistorikk.
Treningshistorikk blir kun brukt internt for å optimalisere timeplanen hos
Friskis&Svettis. Friskis&Svettis deler ikke medlemmets informasjon med sine
samarbeidspartnere, eller noen andre. Friskis&Svettis er årlig pålagt å
innrapportere lagets medlemmer til Norges Idrettsforbund.
Friskis&Svettis er ikke ansvarlig for hindring eller begrensinger av
treningsmuligheter på grunn av ytre forhold som F&S ikke har hatt mulighet til å
forutse.

