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1 Villkor för deltagande i träningsaktiviteter För att få delta i de träningsaktiviteter som anordnas av
Kalvhagen krävs om inte annat särskilt anges: a) att relevant träningsavgift enligt vid var tid gällande
prislista reglerats till fullo och b) medlemskap i av Kalvhagen anvisad idrottsförening, för närvarande
Kalvhagen Stockholm IF, 802444-9459 (”Föreningen”). All debitering av tränings- och medlemsavgifter,
liksom avtalshantering, utförs av Kalvhagen som i förekommande fall således administrerar debitering och
avtal för Föreningens räkning. Den sålunda villkorade rätten att delta i träningsaktiviteterna är personlig
och ger kunden rättighet att utnyttja det träningsutbud för vilket betalning erlagts.
2 Hälsotillstånd Kunderna ansvarar själva för att deras hälsotillstånd är sådant att de utan risk kan delta i
träningsaktiviteterna. All träning sker således på egen risk.
3 Trivselregler och träningsföreskrifter Medlemskort eller annat medlemsbevis, om sådant är tilldelat
kunden, skall uppvisas varje gång en medlem besöker Kalvhagens lokaler för träning. För att säkerställa
identitet har kunden accepterat att foto på medlem kopplas ihop med andra personuppgifter. Kunden är i
förekommande fall skyldig att anmäla sig i förväg till träningsaktiviteter genom anvisat bokningssystem.
Det åligger alla kunder att ta del av och följa gällande trivselregler. Kund skall även följa de anvisningar
avseende träningsmetoder och användning av utrustning som meddelats, skriftligen eller muntligen av
Kalvhagens personal.
4 Avtalstid och uppsägningar Avtal om tillgång till träningsaktiviteter kan ingås:
a) genom att betalning erläggs för deltagande i visst antal anvisade träningspass, varvid avtalet löper
till dess att de betalda passen utnyttjats eller det att tolv månader förflutit räknat från inköpsdatum
beroende på vad som inträffar först;
b) genom att betalning erläggs i förskott för deltagande i anvisade träningspass under viss tidsperiod
(exempelvis halvårstermin), varvid avtalet löper under den avtalade tidsperiodens löptid; eller
c) genom att betalning erläggs löpande i förskott för deltagande i anvisade träningspass under varje
hel kalendermånad, varvid avtalet löper tillsvidare och kan bringas att upphöra efter en
uppsägningstid om tre månader (tre debiteringar/dragningar).
I punkt 9 finns bestämmelser om Kalvhagens rätt att avbryta avtal med kund i förtid.
5 Prisändringar Prishöjning meddelas före utgången av innevarande debiteringsperiod och gäller då från
och med nästkommande debiteringsperiod.
6 Debitering Debitering av träningsavgift enligt punkt 4 a) och b) erläggs genom det betalningsmedel som
anvisas på Kalvhagens hemsida (om inget annat särskilt avtalats). Debitering av träningsavgift enligt
punkt 4 c) erläggs genom autogiro (om inget annat särskilt avtalats). All löpande debitering sker i förskott
på förfallodagen vilket är den sista dagen i varje månad. Om denna dag infaller på en helgdag kommer
betalning att belasta kontot närmaste bankdagen innan förfallodag. Om täckning saknas och påminnelse
skickas till medlem gällande utebliven betalning tillkommer påminnelseavgift vid varje tillfälle på sextio
(60) kronor. Om kund dröjer med betalning, mer än tolv (12) dagar efter angiven förfallodag, äger
Kalvhagen rätt att omedelbart kräva betalning för hela debiteringsperioden. Kalvhagen förbehåller sig
rätten att vid utebliven betalning sända ärendet vidare till inkasso. Genom att ingå avtal om tillgång till
träningsaktiviter ger kunden Kalvhagen rättighet att överlåta betalningar kopplade till detta avtal till annan
part.

7 Gäster Kund får ta med sig gäster enligt vid var tid gällande bestämmelser och priser. Kalvhagen
förbehåller sig rätten att avvisa gäster utan angivande av skäl.
8 Ansvar för medlemmars ägodelar och olycksfall Kalvhagen ansvarar inte för förluster på grund av
stöld, inbrott eller av annan anledning för skador på medlemmars eller andra besökares tillhörigheter.
Kalvhagen ansvarar heller inte för personskador som förorsakats medlem på grund av olycksfall eller till
följd av annan besökares agerande eller brist härpå.
9 Avstängning och uteslutning av medlem Kalvhagen förbehåller sig rätten att utan angivande av skäl
omgående avbryta avtal med kunden. Vid sådant förhållande återbetalas samtliga outnyttjade
förskottsbetalda avgifter. I grova fall av regelbrott, som till exempel upprepad underlåtelse att följa
anvisningar och ordningsregler, utlåning av medlemskort till obehöriga, etc, sker uteslutning av kund utan
någon återbetalning för eventuellt innestående tid.
10 Registrering och integritetspolicy Alla Kalvhagens kunder samt Föreningens medlemmar registreras i
en databas. Genom att ingå detta avtal godkänner kunden/medlemmen denna registrering och tillåter även
Kalvhagens och Föreningens samarbetspartners att informera om erbjudanden. Kalvhagen och Föreningen
tillämpar Riksidrottsförbundets integritetspolicy for behandling av personuppgifter.
11 Autogiromedgivande Erforderliga tränings- och medlemsavgifter kan betalas via autogirodebitering
enligt Kalvhagens anvisningar. Det är härvid kundens ansvar att tillse att det finns medel på anvisat konto
när dragningen skall ske. Om medgivandet upphör innan bindningstiden är kunden/medlemmen
förpliktigad att betala kvarstående belopp på annat sätt.
12 Force majeure Kalvhagen ansvarar inte mot gentemot kund/medlem för fullgörande av skyldigheter
som förhindras av omständigheter utanför Kalvhagens eller dess leverantörers kontroll, innefattande men
inte begränsat till t ex krig, naturkatastrofer, farsot, lockout eller annan arbetskonflikt, brand,
översvämning, skada på utrustning som används, ändrade myndighetsbestämmelser, avbrott i den
allmänna samfärdseln, innefattande bland annat energiförsörjning, datavirus eller samt import- och
exportförbud och andra förbud utanför Kalvhagens kontroll.
13 Tvister Tvist i anledning av avtal mellan Kalvhagen och kund/medlem prövas av allmän domstol med
Stockholms tingsrätt som första instans. Kalvhagen skall dock ha rätt att vidta rättsliga åtgärder mot
kund/medlem inför annan myndighet eller domstol enligt eget gottfinnande.
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