RPT Sportrehab AB
Org. nr 556263-3015

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR GYMKORT
Medlemskap
Vid köp av gymkort skapas ett medlemskap i RPT Sportrehab AB, 556263-3015 (nedan kallat Sportrehab). Medlemskapet är personligt. Vid
tecknande av medlemskap tillkommer en summa på 200 kr för en registreringstagg som används vid inpasserande i gymmet. Denna summa
får medlem tillbaka vid återlämnade av tagg efter avslutat medlemskap. Vid besök på Sportrehab ska medlem alltid registrera sig genom sin
tagg. Vid förlust eller skada på tagg skall detta meddelas till receptionen och en avgift på 50 kr tas ut för ny tagg.
Trivselregler
Medlem ansvarar för att följa ordning- och trivselregler i Sportrehabs lokaler:
Att förvara väska och ytterkläder i omklädningsrummets skåp och inte i gymmet
Att ha rena inomhusskor i gymmet.
Att respektera Sportrehabs öppettider och lämna lokalerna innan stängningstid. (Vid vistelse i Sportrehabs lokaler efter stängning
kommer medlem debiteras för ev utryckningskostnad)
Att själv ansvara för att hålla koll på avvikande öppettider. (Avvikande öppettider står på hemsidan)
Att själv ha med sig hänglås till skåp, samt att tömma sitt skåp efter avslutat träningspass. Låsta skåp efter stängning kommer att
klippas.
Att lägga tillbaka använd utrustning i gymmet på avsedd plats.
Att medlem i sin träning och uppförande i Sportrehabs lokaler respekterar andra medlemmars träningsupplevelse.
Att medlem respekterar att fysioterapeuter, arbetsterapeuter och patienter delar utrymme i gymmet och att all verksamhet kan
utföras på ett bra sätt
Om medlem inte respekterar en/flera av ovanstående trivselregler och tillsägelse ej åtföljs har Sportrehab rätt att säga upp medlemskap.
Ansvar
Medlem ansvarar själv för att deras hälsotillstånd är sådant att de utan risk kan genomföra träning på Sportrehab. Målsman ansvarar för
minderårig. Sportrehab ansvarar inte för personskador eller andra skador som uppkommer på grund av olycksfall i Sportrehabs lokaler.
Sportrehab ansvarar inte för stöld eller förlust som äger rum i Sportrehabs lokaler. Om Sportrehab bedöms vara ansvariga för uppkommen
skada ansvarar Sportrehab inte för indirekta skador, såsom utebliven inkomst eller andra dylika förluster. Sportrehab ersätter i så fall endast
med det belopp som kan ersättas ur Sportrehabs försäkring. Medlem bekostar skador i lokaler på interiör som orsakats av att redskap används
felaktigt.

Avtalstid, uppsägning och frysning
Avtalstiden framgår av framsidan på avtalet. Medlemskap som betalats kontant eller via faktura upphör automatiskt vid medlemskapets
utgång om det inte förnyas. Vid köp av 6- eller 12-månaderskort på autogiro gäller efter bindningstid en uppsägningstid på 1 månad. Vi
rekommenderar att uppsägning sker skriftligt, antingen via ifylld blankett (finns att hitta i Sportrehabs reception), eller via mail. Uppsägning
sker först efter en skriftlig bekräftelse från Sportrehab. För att nästa månads betalning inte ska hinna dras måste uppsägning ske innan den
15:e.
Medlemskap som har en bindningstid på 12 månader kan frysas minst 1 månad och i upp till 3 månader sammanlagt under giltighetstiden.
Frysning av medlemskap görs personligen av medlem mot en avgift på 200 kr som tas ut vid frysningstillfället (avgift gäller ej vid sjukintyg).
Betalning och autogiro
Betalning av samtliga träningskort sker i förväg. Vid månadsdebitering (autogiro) är förfallodagen 28:e i varje månad, med början närmast
möjliga betaldag efter medgivandets undertecknade. Infaller 28:e på en röd dag eller en helgdag görs dragningen närmast förevarande
bankdag. Om teckning saknas på kontot på förfallodagen görs ett nytt försök närmsta bankdagen efter förfallodagen. Om medel saknas på
kontot vid omförsök har Sportrehab rätt att påföra fakturaavgift och påminnelseavgift. Inkassoförfarande tillämpas om medlem bryter mot
avtalets betalningsregler. Inkassobolag är Preventia Finans AB. Efter två uteblivna autogirodragningar har Sportrehab rätt att fakturera
totalsumman för träningskortet plus fakturaavgift och medlemskapet sägs upp vid bindningstidens slut.
Pris
Vid förskottsbetalda avtal kan inte pris ändras i efterhand. Medlem som bundit sig till en viss avtalsperiod är skyddad mot ev prisjusteringar
under avtalets period. Ändring kan ske när bindningstiden gått ut eller förlängs med ny avtalstid. Kampanj-priser som innebär lägre pris och
som betalats via autogiro ändras automatiskt efter bindningstidens utgång till ordinarie pris om inte annat anges.
Personuppgifter
Sportrehab lagrar i avtalet ifyllda uppgifter samt löpande händelser förenade med medlemskapet därefter i en databas. Korrekta
personuppgifter krävs för att fullgöra avtalet och behandlas av Sportrehab i enlighet med GDPR. Sportrehab kan kontakta medlem antingen via
mail eller telefon vid eventuella prisändringar, uppdateringar eller med annan information. Medlemmens personuppgifter kommer endast att
sparas i Sportrehabs gymkundsregister tills medlem själv begär att det tas bort. Personuppgifter kommer endast användas av Sportrehab och
kommer inte lämnas ut till tredje part. Medlem är skyldig att kontakta Sportrehab vid ändringar av personuppgifter.

