Regler for medlemskab
Regler for medlemskab af Viborg Fitness Gym (herefter benævnt VFG)
§1. Medlemsskab.
Dit medlemskab er personligt og kan derfor ikke overdrages til, deles med eller benyttes af andre.
Ændringer i persondata, som f.eks. navn, adresse, e-mail, telefonnr. mv., bedes du meddele personalet i
centrets kontortid. Medlemsskabet er bindende for begge parter inden for den i kontrakten anførte
periode. Erhvervede klip til personlig træning skal bruges indenfor 12 måneder fra købsdato. Herefter
udløber det og vil ikke blive refunderet.
§2. Kontingenttyper.
Kontantmedlemskab, der minimum tegnes for 1 måned.
Klippekort, hvor medlemskabet udløber, når sidste klip er brugt. Klippekort medlemskab kan maksimalt
strække sig over 12 måneder.
I op til 12 måneder efter at klippekortets gyldighedsdato er udløbet, kan indehaveren af klippekortet
anmode om at få en evt. restværdi udbetalt.
PBS-medlemskab, der minimum tegnes for løbende måned + 2 måneder. (max. 3 måneder)
§3. Medlemskort
Medlemskort SKAL altid medbringes. Medlemskortet anvendes ligeledes til at åbne indgangsdøren med for
at få adgang til centret. Bliver dit medlemskort væk eller beskadiget meddeles dette til VFG, som udleverer
et nyt mod et gebyr på p.t. 50 kr.
§4. Betaling.
Indmeldelse og første betaling kan finde sted i særlige tidsrum, som bekendtgøres i centret og på
www.viborgfitnessgym.dk .
Der opkræves intet indmeldelsesgebyr.
Ved oprettelse af kontantmedlemskab betaler du forud for hele aftaleperioden.
Ved oprettelse af PBS-medlemskab tilmeldes aftalen PBS, og du betaler kontant for startgebyr og for
perioden fra oprettelsen til første betaling via PBS. Herefter bliver den månedlige ydelse automatisk
trukket fra din konto i begyndelsen af hver kalendermåned.
Du er ansvarlig for at betaling sker rettidigt. Ikke rettidig betaling sidestilles med misligholdelse af
kontrakten. Såfremt kontrakten misligholdes ved eksempelvis manglende betaling, forbeholder VFG sig
retten til at videregive dine oplysninger til tredje part.
§5. Varighed/Medlemskab.
Ved PBS er der tale om et løbende medlemskab, der fortsætter indtil det opsiges af en af parterne i
henhold til § 6. Minimumsperioden for et PBS medlemskab er løbende måned + 2 måneder (max. 3
måneder). Et kontantmedlemskab kan ikke opsiges, men slutter automatisk, når den periode udløber, som
der er betalt for. Uanset årsag gives der hverken hel eller delvis refusion af forudbetalte kontante
medlemskaber.

§6. Opsigelse.
Kontantmedlemskab kan ikke afbrydes i den aftalte periode.
Opsigelsesfrist for PBS medlemskab er løbende måned + 1 måned. Kan dog ikke afbrydes i den aftalte
minimumsperiode - løbende måned + 2 måneder.
Opsigelsen skal ske skriftligt til VFG, og kan tidligst ske ved udløbet af den aftalte minimumsperiode.
Eksempel: Medlemskabet løber fra den 3. jan 2013, og har en minimumsperiode på løbende måned + 2
mdr. Minimumsperioden udløber den 31. marts 2013. VFG skal have modtaget medlemmets opsigelse
senest den 28. feb. 2008, hvis opsigelsen skal have virkning fra minimumsperiodens udløb.
§7. Ændringer i priser og medlemsvilkår.
FM forbeholder sig ret til prisændringer. Sådanne vil blive varslet ved opslag i centret + på w
www.viborgfitnessgym.dk senest 1 måned før prisændringer træder i kraft.
§8. Træning og ophold i centret.
VFG´s lokaler er vores allesammens sted. Hjælp os med at holde det pænt og rent. Lokalerne er røgfri
overalt.
Der skal anvendes rene indendørs skiftesko i træningssalen/centret.
Al træning og ophold i VFG´s lokaler foregår på eget ansvar. Dette gælder såvel medlemmer, som gæster,
der opholder sig i centret. Ved unge under 18 år, forbeholder VFG sig ret til at kræve en skriftlig tilladelse
fra den umyndiges forældre. Børn under 14 år må ikke opholde sig i VFG’s lokaler uden ledsagelse af en
voksen.
Under træning skal der altid anvendes tøj og sko, der er beregnet til indendørs træning. Ingen træning i bar
overkrop. Udstyr og faciliteter skal ryddes op efterhånden som træningen skrider frem. Mobiltelefoner og
andre personlige effekter må ikke være til gene for andre trænende.
VFG forbeholder sig ret til at indføre forbud med mobiltelefoner i træningssalen.
§9. Misligholdelse af kontrakt.
Både medlemmer og gæster forpligter sig til at overholde de fastsatte betingelser for ophold og benyttelse
af redskaber m.m., herunder overholdelse af ordensreglementet samt henvisninger fra personalet.
Ordensreglementet er ophængt i VFG´s lokaler.
Mangel på dette udgør en væsentlig misligholdelse af kontrakten. Såfremt et medlem optræder truende
eller på anden måde generer andre medlemmer eller VFG´s ansatte, kan VFG uden varsel bortvise
medlemmet, og medlemskabet ophører øjeblikkeligt. Dette gælder ligeledes ved grove overtrædelser af
medlemsvilkårene, såsom f.eks. doping, udlån af medlemskort eller ved at lukke personer ind i centret,
som ikke selv er i besiddelse af medlemskort.
§10. Helbredstilstand og personskade.
Al træning sker på eget ansvar. Du er selv ansvarlig for at være i en helbredstilstand, der tillader deltagelse
i aktiviteter i VFG. VFG tager ikke ansvar for personskader på et medlem, som følge af ulykker, forkert
træning eller andre besøgendes handlinger eller mangelfulde handlinger.

§11. Værdigenstande.
Det anbefales, at der ikke opbevares genstande af værdi i omklædningsrummene. Benyt i stedet skabe
indrettet til opbevaring af værdigenstande. VFG bærer ikke noget ansvar for tab på grund af tyveri eller
tingsskade, ej heller ved tyveri fra skabe.

§12 Personligt styrketræningsprogram.
Du kan bestille en prøvetime under ledelse af en instruktør. Instruktøren udfærdiger et personligt
træningsprogram til dig. Du bestiller prøvetimen i centrets kontortid.
Prøvetime og programlægning er gratis.
§13 Musik og musikanlæg/radio
Lydniveauet for musikken må ALDRIG overskride niveau 2 på alle tider af døgnet.
Ingen har eneret på valg af musikgenre. Både lydniveau og musikgenre skal vælges af respekt for
fællesskabet så alle kan nyde deres ophold i centret.

