Medlemsbetingelser Sense trening&helse
1. Ved inngåelse av kontrakt, betales de to første avdragene. Deretter vil det månedlige beløpet bli trukket fra konto til avtalt
belastningsdato, etterskuddsvis hver måned.
Det er kundens ansvar at avtalegiroen kommer i orden med sin bank. Ved avtale om binding på 12 mnd, kan dette kun opphøre ved flytting
eller av medisinske årsaker. Dette må dokumenteres gjennom folkeregisteret/lege. Etter bindingstidens utløp løper avtalen videre, så sant
ikke kunden sier opp medlemskapet skriftlig eller elektronisk. Ved medlemskap uten binding er det også 1 måned skriftlig eller elektronisk
oppsigelsesfrist. Innen 14 dager skal medlemmet få skriftlig bekreftelse på at oppsigelsen er mottatt, og når siste medlemsavgift skal være.
Oppsigelsestiden er 1 måned regnet fra dato kontrakten er avsluttet og mottatt senteret eller er mottatt poststemplet. Dersom kontrakten
skal opphøre etter bindingstiden på 12 mnd, må oppsigelsen skje før eller innen utløpet av 11. måned. Dersom avtalegiroen avsluttes før
bindingstiden utløper, vil Sense utstede faktura for det gjenværende beløpet.
2. Faktura vil bli sendt om avdraget ikke har blitt trukket, med gebyr og morarenter i henhold til gjeldende lover for innfordring av
ubetalte krav. Hvis et forfalt avdrag forblir ubetalt, kan senteret kreve hele kontraktens restbeløp innbetalt omgående.
3. Student/honnør og bedrifter med egen avtale må dokumentere dette årlig. Kunden har selv ansvar for å informere Sense om det er
endringer i medlemsstatus.
4. Medlemmet godtar at Sense kan sende informasjon over SMS eller mail
5. Rett til forandringer i opplegget forbeholdes. Timeplanen kan også være innskrenket under ferier, høytider og sesongmessige
svingninger.
6. Prisene kan økes etter bindingstid i henhold til endringer i prisliste. Det vil bli informert om dette i forkant ved oppslag i Sense sine
lokaler.
7. Unnlatelse av å møte fram gir ikke rett til å avbryte innbetalingen eller kreve kontrakten forlenget. Innbetalingen kan ikke avbrytes
uansett grunn. Forlengelse av treningstid kan gis ved sykefravær med legeattest, eller at medlemmet ved inngåelse av kontrakt melder fra
om det tidsrom fraværet skal pågå. En slik avtale må spesifiseres på denne kontrakten og kan ikke påføres etter at kontrakten har trådt i
kraft.
8. Denne medlemskontrakt kan ikke overdras til andre enn den er utstedt til.
9. Medlemmet bekrefter at hun/han er fysisk frisk og kan nyte godt av de ytelser som tilbys.
10. All trening skjer på eget ansvar. Senteret fraskriver seg ethvert ansvar på tap og skade på person eller gjenstander som oppstår under
medlemmets opphold i senteret, herunder tap og skader på personlige klær og eiendeler.
11. Medlemmet plikter å holde seg orientert om, og følge de instrukser som gjelder virksomheten i anlegget. Ved overtredelse kan senteret
bortvise medlemmet umiddelbart, samt bringe avtalen til opphør med øyeblikkelig virkning uten plikt til å refundere innbetalt
medlemsavgift.
12. Medlemmet plikter å la seg dopingteste på oppfordring fra Norges Idrettsforbunds dopinggruppe. Ved nekting/unnlatelse av
dopingtest, besittelse av, bruk av, eller berettiget mistanke om bruk av dopingmidler, forbeholder senteret seg rett til å bringe
medlemskapet til opphør med øyeblikkelig virkning. Overtredelse medfører også utelukkelse i 24 måneder. Da uten plikt til å refundere
innbetalt medlemskontingent.
13. Alt utstyr skal settes på plass etter bruk og all bruk av utesko er forbudt i treningslokalene.
14. Sense har inngått avtale om Rent senter med Antidoping Norge fordi vi ønsker et rent, sunt og helsefremmende treningsmiljø på våre
treningssentra. Vi tolererer derfor ikke bruk av dopingmidler blant våre kunder.
Som medlem av Sense tar jeg avstand fra bruk av dopingmidler, og er kjent med at bruk av dopingmidler utgjør et vesentlig mislighold av
medlemsavtalen som gir Sense rett til å heve avtalen med øyeblikkelig virkning.
Jeg forplikter meg til ikke å bruke dopingmidler som fremkommer på særskilt dopingliste for treningssentre. Jeg er kjent med at lista til
enhver tid kan finnes på www.rentsenter.no. Sense har inngått avtale med Antidoping Norge om gjennomføring av dopingkontroll. Dersom
senteret registrerer tegn og symptomer på bruk av dopingmidler er jeg inneforstått med at jeg vil bli innkalt til en samtale. Under samtalen
vil jeg bli forelagt en avtale om dopingkontroll som forplikter meg til å avgi dopingprøve mens jeg befinner meg på treningssenteret dersom
det fortsatt foreligger tegn til mulig dopingbruk.
Dersom jeg ikke signerer erklæringen, anses det som et vesentlig mislighold av min medlemsavtale, og Sense har anledning til å heve
treningsavtalen. Med ikraftsettelse fra 1. juli 2013 er all bruk av dopingmidler kriminalisert etter Legemiddelloven, § 24 a. Bruk av - eller
mistanke om bruk av dopingmidler på Sense kan bli politianmeldt.
15. Sense har sikkerhetskameraer i fellesområder.

