Regler og vilkår
§ 1 Medlemskabet.
Medlemskabet er personligt og kan ikke benyttes af andre. Ved oprettelse, skal der oplyses CPR nummer.
Der er 14 dages fortrydelsesret på indgåede aftaler via onlinekøb. Efter de 14 dage, eller når medlemskabet tages i brug,
bortfalder fortrydelsesretten. LifeClub må opbevare medlemmets CPR-nummer, samt et digitalt foto af medlemmet.
Medlemmet skal underrette LifeClub ved ændringer af navn, adresse, e-mail, og telefonnummer. For medlemmer, som
ikke er fyldt 18 år, forudsættes at medlemmets værge tegner medlemskabet for dennes regning, inden træningen
påbegyndes.
§ 2 Medlemskort.
Medlemmer, som besøger LifeClub, skal ved hvert besøg registreres ved tjek in på kundeskærmen. Hvis et medlem
mister sit medlemskort eller det beskadiges, så det bliver teknisk ubrugeligt, skal det omgående anmeldes til en
repræsentant for LifeClub, som da udsteder et nyt medlemskort mod et gebyr.
§ 3 Betaling via Nets
Ved oprettelse betales opstart- og kortgebyr samt betaling frem til første Nets-opkrævning. Herefter sker betalingen
hver måned. Opkrævningsgebyr via Nets efter prisliste.
Ved betaling i centeret inden den 15. måneden før koster opkrævningsgebyret 0,- kr. Betales der via girokort pålægges
et gebyr efter gældende prisliste.
Hvis der ikke betales rettidigt forud for et medlem, bliver medlemmet udelukket fra træning indtil betaling er modtaget.
Under udelukkelsesperioden forbruges træningstid, som ikke kan tilskrives.
Udvises der betalingsmisligholdelse forfalder alle resterende ydelser til øjeblikkelig betaling.
Ved udsendelse af betalingspåmindelse tillægges et gebyr.
§ 4 Prisændringer.
Studerende skal fremvise gyldigt studiekort mod forlangende indenfor 20 dage for at fastholde rabatprisen. Kun
personer med studiet som hovederhverv er berettiget til rabat. Medlemmer under 25 år er kun berettiget til rabat, til de
fylder 25 år. Herefter reguleres prisen, hvis der ikke fremvises studiekort. Aftaler, som fortsættes, reguleres til de på det
tidspunkt gældende kontingenttakster. Der kan ikke ske tilbagebetaling for en evt. periode med normalpris.
Alle priser er baseret på en fordeling svarende til 80% hold og 20 % øvrige aktiviteter.
§ 5 Regler om aftaletid og opsigelse.
En afmelding af Nets eller via e-mail betragtes IKKE som gyldig opsigelse.
Opsigelse skal ske personligt og skriftligt i LifeClub (med personlig underskrift), der kvitteres af en repræsentant for
LifeClub. Såfremt medlemmet på anden vis kan bevise, at der uomtvisteligt er sket en opsigelse med dato og personlig
underskrift, accepteres dette. Dato gælder, når opsigelsen eller dokumentationen er LifeClub i hænde. Du kan ikke være
i bero, hvis du opsiger aftalen.
Betalingerne er mindst gældende til udløbet af denne måned. (Eller 5 + 1 måned, hvis det er valgt). Herefter fortsætter
aftalen automatisk, med mindst løbende måned + næste måned, hvis medlemmet opsiger aftalen.
§ 6 Bero og overdragelse.
Oprettelse af bero koster et gebyr efter gældende prisliste. Beroperioden er herefter gratis. Beroperioden skal være af en
tidsbestemt varighed og medlemskabet aktiveres automatisk efter endt beroperiode. Du skal selv notere dig datoerne.
For at undgå misforståelser omkring varigheden skal du sende en mail til centeret med en ønsket startdato og en
slutdato. Når du modtager bekræftelse fra centeret, er din bero oprettet.
Berosætning er muligt for medlemmer, som ikke har gæld og ikke opsagte medlemskaber. Beroperioden skal være på
mindst 2 uger. Bero udover maksimalperioden på 3 måneder pr år kan LifeClub kræve gyldig dokumentation.
Bero kan ikke ske med tilbagevirkende kraft. Hvis du vælger at blive sat i bero, kan det ske at beroperioden krydser din
betaling på Nets. Hvis det sker, vil et evt. overskydende beløb blive modposteret, når du genoptager din træning.
Medlemskaber kan overdrages. Der tegnes en helt ny aftale af mindst samme type og betingelser som aftalen, der
annulleres.

§ 7 Holdaktiviteter / fremmøde.
Du booker via www.lifeclub.dk med dit telefonnummer og en kode, som oplyses af centeret.
Afbud skal ske senest 1 time før holdstart, hvis du ikke kan deltage på de hold, du er meldt på, da der ellers pålægges et
gebyr efter gældende prisliste. Bøden tillægges førstkommende Nets-opkrævningen. Kontante medlemskaber bliver
fratrukket 2 dage af medlemskabets gyldighedsperiode. Til- og afmelding sker på holdpc´en eller via netbooking
på www.lifeclub.dk
LifeClub forbeholder sig ret til at aflyse hold med under 5 tilmeldte deltagere. Besked om holdændringer på de hold, du
har booket, sker via sms.
Er der venteliste på et hold, du er booket til, og du rykker ind på holdet, sender systemet automatisk en service-sms. Det
koster 1,- pr. stk. Det kan du få slået fra, hvis du ønsker det.

§ 8 Værdigenstande / Helbredstilstand.
LifeClub har ikke ansvar for tab af medlemmernes og gæsternes værdigenstande (tyveri, skader).
Hvert medlem og gæst er selv ansvarlig for, at deres helbredstilstand er sådan, at de uden risiko kan deltage i aktiviteter
i LifeClub. Dog følges dansk erstatningsret på området.
§ 9 Trivselsregler og træningsforskrifter.
Det pålægges medlemmer og gæster at følge gældende trivselsregler og at følge de anvisninger om træningsmetoder og
anvendelse af udstyr, som meddeles skriftligt eller mundtligt af LifeClub´s personale.
Medlemmer skal selv rydde op således, at der er ryddet til næste medlem. Under træning skal der altid anvendes
indendørssko og beklædning, der er beregnet til indendørs træning. Benyt håndklæde på maskiner og bænke. Låse skal
anvendes, hvis du træner med frie vægte. Mobiltelefoner må ikke benyttes på træningsarealerne. Tatoveringer på hals
og ansigt er ikke tilladt.
Børn har ikke adgang til træningsarealerne og er med på værges ansvar. Medlemmer under 15 år må ikke træne alene i
centeret. (Værge skal være med).
Benytter personer LifeClub´s faciliteter uden gyldigt medlemskab pålægges de at betale et kontrolgebyr på pt. 500,- kr.
§ 10 Udelukkelse af medlem.
LifeClub forbeholder sig ret til øjeblikkeligt at afbryde denne aftale i tilfælde af brud på reglerne. Her følges retspraksis
på området.
Alle medlemmer er forpligtet til at lade sig teste for doping, hvis uvildige repræsentanter fra Anti Doping Danmark
forlanger det. Nægter et medlem at lade sig teste uanset årsagen, bliver det betragtet som en positiv prøve. En positiv
prøve medfører, at medlemskabet ophører med øjeblikkelig virkning, og medlemmet skal betale for alle omkostninger
forbundet med dopingtesten. LifeClub forbeholder sig ret til at afvise medlemskab uden angivelse af grund.
§ 11 Forandringer.
LifeClub forbeholder sig ret til mindre ændringer i åbningstiderne og til at ændre på holdaktiviteterne. LifeClub har ret
til at foretage ændringer i lokaler, regler og udstyr.
Se mere på www.lifeclub.dk
Ovennævnte regler er gennemlæst og accepteret ved ansøgning om medlemskab.

