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1 MEDLEMSKAP & REGISTRERING: Detta medlemskap är personligt och ger medlem full rättighet att
utnyttja HÄLSANs utvalda träningsutbud eller annan, utsedd av Metatron AB, likvärdig leverantör av
träning. Medlem registreras med kunduppgifter i en databas. Metatron AB är personuppgiftsansvarig
för all data och trafik som behandlas under varumärket HÄLSAN. Genom att underteckna detta avtal
godkänner medlem ”HÄLSAN Allmänna villkor medlem” samt ”HÄLSAN Integritetspolicy” (se
information på orkelljungahalsan.se.) Vid tecknande av medlemskap för person under 18 år krävs
Målsmans samtycke genom underskrift.
2 HÄLSOTILLSTÅND: Varje medlem ansvarar själva för att deras hälsotillstånd är sådant att de utan
risk kan delta i och utföra aktiviteterna på HÄLSAN.
3 TRIVSELREGLER OCH TRÄNINGSFÖRESKRIFTER: Dörrkort skall dras vid varje besök på HÄLSAN,
både vid passage in och ut. Utanför receptionstid skall även personlig kod slås vid passage in.
Medlemskapet är personligt. Medlem får under inga omständigheter ge någon annan person tillträde
till HÄLSAN. Brott mot de allmänna villkoren leder till omedelbar avstängning utan återbetalning av
erlagd träningsavgift samt utan att bryta autogiroavtal. Det föreligger alla medlemmar att ta del av
och följa gällande trivselregler. Medlem skall även följa de anvisningar avseende träningsmetoder
och användning av träningsutrustning som meddelats, skriftligen eller muntligen av HÄLSANs
personal.
4 AVTALSTID OCH UPPSÄGNINGAR: Medlemskapet är ett tillsvidare avtal och baseras på olika
minimiperioder. Aktuell minimiperiod gäller från och med det datum då medlemskapet startar.
Medlemskapet på autogiro avslutas med 2 autogirodragningar från uppsägningsdatum.
Uppsägning sker skriftligen, på en för ändamålet särskilt upprättad blankett.
5 PRISFÖRÄNDRINGAR: Under den första angivna minimiperioden är medlemskapet garderat mot
prishöjningar, utom de som beror på ökningar av mervärdeskatt. Därefter kan prishöjning ske för
medlemskap som löper tillsvidare om prishöjningen meddelas, senast fyrtiofem (45) dagar i förväg,
undantagsvis om jubileumspris eller prisgaranti råder vid tecknandet, vilket betyder att du är
garderad mot prishöjning om du fortlöpande löser träningskort utan datumavbrott på HÄLSAN.
6 DEBITERING: All löpande debitering sker i förskott på förfallodagen som är den tjugoåttonde (28)
varje månad undantaget om den tjugoåttonde (28) infaller på en helgdag då betalning kommer att
belasta kontot närmaste bankdagen innan förfallodag. Om täckning saknas och påminnelse skickas
till medlem gällande utebliven betalning tillkommer påminnelseavgift vid varje tillfälle på ett hundra
(100) kronor samt dröjsmålsränta motsvarande 24% per år. Om medlem dröjer med betalning, mer
än tolv (12) dagar efter angiven förfallodag, äger HÄLSAN rätt att omedelbart kräva betalning för hela
medlemsperioden. Örkelljunga HÄLSAN förbehåller sig rätten att vid utebliven betalning sända
ärendet vidare till inkasso. Genom tecknandet av detta medlemskap ger kunden HÄLSAN rättighet att
överlåta betalningar kopplade till detta avtal till annan part.
7 MEDLEMSKORT SAMT ÄNDRING AV KUNDUPPGIFTER: Om en medlem förlorar sitt dörrkort, eller
detta skadas så att det blir tekniskt obrukbart, skall detta omgående anmälas till
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receptionspersonalen som då utfärdar ett nytt medlemskort mot en ersättning av åttio
(80) kronor. Medlem skall omgående underrätta HÄLSAN via receptionen om ändring av medlems
namn, adress, telefonnummer, bank, kontonummer m.m.
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8 ANSVAR FÖR MEDLEMMARS ÄGODELAR OCH OLYCKSFALL: HÄLSAN ansvarar inte för förluster
p.g.a. stöld, inbrott eller av annan anledning för skador på medlemmars eller andra besökares
tillhörigheter. HÄLSAN ansvarar heller inte för personskador som förorsakats medlem p.g.a. olycksfall
eller till följd av annan besökares agerande eller brist härpå.
9 AVSTÄNGNING OCH UTESLUTNING AV MEDLEM: HÄLSAN förbehåller sig rätten att utan angivande
av skäl omgående avbryta detta avtal. Vid sådant förhållande återbetalas samtliga outnyttjade
förskottsbetalade avgifter. I grova fall av regelbrott, som t.ex. utlåning av medlemskort till obehöriga,
sker uteslutning av medlem utan någon återbetalning av ev. innestående tid eller avgift.
10 PRAKTISKA ÄNDRINGAR: HÄLSAN förbehåller sig rätten till ändringar i utbud, öppettider, HÄLSAN
Allmänna villkor medlem och HÄLSAN Integritetspolicy. Ändringar kan endast äga rum om de är
angivet i förtid senast fjorton (14) dagar innan ändringen äger rum. HÄLSAN anses ha meddelat sina
medlemmar genom att information om ev. ändring anges på särskild anslagstavla i HÄLSANs lokaler
eller på tillhörande hemsida. Ingen kompensation utgår till medlemmar i dessa fall.
11 AUTOGIROMEDGIVANDE: Ett medlemskap på HÄLSAN kan betalas via autogirodebitering. Det
medlemskap som betalas via autogirot sköts av bankgirocentralen, BGC AB, för bankens räkning. Jag
som undertecknande medlem medger att uttag får göras från angivet bankkonto på begäran av
betalningsmottagare (Metatron AB) för överföring till denna via bankens automatiska
betalningstjänst, autogirot. Banken är inte skyldig att pröva behörigheten av eller meddela mig i
förväg om begärda uttag. Meddelande om gjorda uttag får jag via kontoutdrag via banken. Som
medlem skall jag senast två (2) bankdagar före förfallodagen inneha tillräckligt med pengar på
bankkontot. Detta medgivande gäller även om jag får ett annat kontonummer eller byter bank. Mitt
medgivande gäller tills vidare och upphör efter det att jag återkallat det från betalningsmottagaren
eller banken. Om medgivandet upphör innan medlemskapsavtalets utgång är medlemmen
förpliktigad att betala kvarstående summa kontant.
Härmed accepteras medlemskap, ”HÄLSAN Allmänna villkor medlem” & ”HÄLSAN Integritetspolicy”:
Örkelljunga den (datum) ___________________

Medlem Namn (texta tydligt)

Målsman Namn (texta tydligt)

Medlem Namnteckning

Målsman Namnteckning

HÄLSAN Namn

Målsman Telefon

HÄLSAN Namnteckning

Målsman E-post
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