Silkeborg Fitness Center
Medlemskabet:
Et medlemskab er personligt og
må ikke benyttes af andre end medlemmet. Ændringer i
persondata som f.eks. navn, adresse,
e-mail, telefonnummer, bank, kontonummer mv.
skal øjeblikkeligt meddeles til Silkeborg Fitness Center.
Medlemskortet:
Medlemskortet er personligt og må ikke benyttes af andre.
Kortet skal indlæses i kundecomputeren inden træningen
påbegyndes. Hvis du mister dit kort, skal det meddeles til
Silkeborg Fitness Center, og vi udsteder et nyt kort mod
betaling. Nyt kort koster kr. 75,-

Varighed af PBS medlemskaber:
PBS-medlemskaber er løbende medlemskaber, der løber indtil
de opsiges (jf. opsigelse af PBS-medlemskaber). Kontant
medlemskaber kan ikke opsiges, men udløber automatisk efter
den betalte periode. Kontante medlemskaber refunderes ikke.
Opsigelse af PBS-medlemskaber:
PBS-medlemskaber kan til enhver opsiges med et varsel på
løbende måned plus en måned. Opsigelsen skal ske i
receptionen på Silkeborg Fitness Centers udmeldelsesblanket,
denne kan printets ud via vores hjemmeside. Denne er gyldig
som dokumentation for opsigelse, når Silkeborg Fitness Center
har kvitteret for modtagelsen. Medlemskabet kan ikke opsiges,
så længe medlemskabet er sat i bero. Er medlemskabet sat
i bero, skal dette aktiveres igen, hvorefter der kan ske
opsigelse med gældende varsel.
Betaling:
Ved oprettelse af et kontant medlemskab betales for
den samlede aftaleperiode. Ved oprettelse af et PBSmedlemskab tilmeldes aftalen PBS, og der betales kontant
for oprettelse og for perioden fra oprettelse til første betaling
via PBS. Herefter bliver ydelsen trukket d. 1. i hver måned.
For sen indbetaling:
Betales den løbende ydelse ved PBS medlemskab ikke til
den aftalte tid, udstedes et rykkerbrev til medlemmet og
desuden opkræves der et rykkergebyr efter gældende takst.
Medlemskortet vil blive spærret indtil restancen er udlignet.

Bero:
Du har mulighed for, at sætte dit kort i bero i maximum 3
måneder. Bero-perioden løber indtil slutdatoen,
eller indtil det aktiveres ved personlig henvendelse i centeret.
Det er ikke muligt, at opsige sit medlemskab i bero perioden,
medlemskabet skal først aktiveres og har derefter én
opsigelsesperiode på løbende måned plus én måned.
Foretagelse af bero skal ske i receptionen på Silkeborg Fitness
Centers bero-blanket, denne kan printets ud via vores
hjemmeside (jf. regler for bero). Denne er gyldig som
dokumentation for bero-perioden, når Silkeborg Fitness Center
har kvitteret for modtagelsen.
Prisen for bero er: Kr. 50,-

Umyndige medlemmer:
Er en person under 18 år eller umyndig skal forældre udfylde
blanketten forældre oplysninger.
Børn:
Må ikke opholde sig i træningsområdet eller på
konditionsmaskinerne, imens du træner. De er velkommen til at
sidde ved vores café borde eller benytte salen, hvis der ikke er
hold.
Helbredstilstand & personskader:
Al træning sker på eget ansvar. Et medlem er selv ansvarlig for at
være i en helbredelsestilstand, der tillader deltagelse i aktiviteter
hos Silkeborg Fitness Center. Silkeborg Fitness Center tager heller
ikke ansvar for personskader på et medlem, som følge af en ulykke
eller andre besøgendes handlinger eller mangelfulde handlinger.
Værdigenstande:
Silkeborg Fitness Center anbefaler, at alle genstande af værdi
opbevares i et aflåst skab under træningen. Silkeborg Fitness
Center bære ikke noget ansvar for tab på grund af tyveri eller
tingskade.
Ordensregler:
Under træning skal der altid anvendes beklædning og sko, der er
beregnet til indendørs træning. Efter brug af konditionsmaskinerne
skal disse aftørres. Udstyr og faciliteter skal ryddes op efter brug.
Husets regler skal overholdes. De findes på hjemmesiden og på
opslag i centeret.
Afmelding af holdresvervation:
Er et medlem forhindret i at benytte en holdreservation, skal der
meldes afbud senest 2 timer før holdet starter, ellers trækkes der
kr. 40,- i bod.
Udelukkelse af et medlem:
Silkeborg Fitness Center kan til enhver tid uden angivelse af grund
– afbryde enhver aftale om medlemskab med øjeblikkelig virkning.

