Medlemsbetingelser
Betingelser for medlemskab
: Medlemskabet er personligt og kan kun benyttes af dig.
: For netbetalings-medlemskaber gælder flg.: Betaling for medlemskabet vil automatisk
blive trukket fra medlemmets bankkonto via internetvirksomheden Rucuro hver måned.
Medlemmet forpligter sig dermed til at tilmelde sig betalingsordningen på nettet indenfor
3 hverdage fra medlemskabets oprettelse. Medlemskabet er fortløbende indtil
medlemmet skriftligt opsiger dette. Medlemskabet er bindende i 3 mdr. og kan ikke
opsiges i bindingsperioden. Opsigelse skal ske med 1 måneds varsel fra førstkommende
trækningsdato. Booking til hold kan ikke foretages før medlemskabet er betalt.
: For kontantmedlemskab/klippekort gælder, at medlemskabet automatisk ophører efter
periodens udløb.
Indmeldelsesgebyr
: Der vil være et obligatorisk indmeldelsesgebyr for nye medlemmer ( nyt medlem når,
man ikke har været medlem inden for de seneste 6 måneder) på kr. 249,00
Indmeldelsesgebyret inkluderer adgangs-armbånd samt en gratis prøvetime til en ven.
Hvis adgangs-armbåndet bortkommer eller bliver beskadiget i medlemmets varetægt,
opkræver A-Fys et gebyr på kr. 50,00 for et nyt armbånd.
Berosættelse og opsigelse
: Det er muligt at sætte medlemskabet i bero i en given periode på min. 14 dage og
max 6 måneder (dog ikke i opsigelsesperioden). Berosættelse koster kr. 50,00 pr. gang
og kan ske ubegrænset antal gange/årligt. Berosættelse skal ske skriftligt, enten på mail
til mail@a-fys.dk eller ved at udfylde en blanket i receptionen. Klippekort kan ikke
sættes i bero.
: Opsigelse af netbetalings-medlemskaber skal ske skriftligt med 1 måneds varsel fra
førstkommende trækningsdato. Medlemskabet kan ikke opsiges i en beroperiode.
: Kontantmedlemskaber og klippekort eller dele heraf, kan ikke opsiges og refunderes ikke.
Ændringer i åbningstider, holdaktiviteter og priser
: A-Fys forbeholder sig ret til ændringer i åbningstider og holdaktiveter. Prisstigninger
varsles med min. 1 måneds varsel.
: Prisændringer i en aftalt periode for kontantmedlemskab og klippekort, er
medlemskabet uvedkommende.
Mislighold og bortvisning
: A-Fys forbeholder sig retten til at bortvise medlemmer uden nærmere angivelse af årsag.
I disse tilfælde refunderes refunderes evt. resterende tilgodehavende til omgående
betaling, med mindre der er tale om grov misligholdelse af medlemsaftalen.

Tilmelding af hold
: Tilmelding til holdene kan ske via online booking på www.a-fys.dk eller ved at ringe på
tlf. 56 14 52 11. Der kan max reserveres 2 uger frem. Ved fremmøde udskrives billet
som afleveres til instruktøren.
Venteliste på hold
: Har du tilmeldt dig et hold og er kommet på venteliste til dette, er det dit ansvar at holde
dig orienteret om, hvorvidt du er kommet på holdet inden holdstart.
Afmelding af hold eller udeblivelse
: Afbud skal ske i god tid og senest 2 timer fra holdstart. Morgenhold før kl. 07.00 skal
afmeldes aftenen før, inden kl. 20.00.
: Ved for sent afbud eller udeblivelse, opkræves et gebyr på kr. 50,00 pr. gang for
netbetalings- medlemskaber, der trækkes fra medlemmets konto den efterfølgende
måned. Kontantmedlemskaber trækkes 1 træningsdag, således at medlemskabet
slutter tidligere end ovenfor anført. Klippekort-medlemskaber trækkes 1 klip, således at
dette klip ikke kan anvendes til træning.
Værdigenstande
: A-Fys kan ikke drages til ansvar for ødelagte eller bortkommende ejendele. Du
anbefales derfor at opbevare alle dine ejendele i de aflåste garderobeskabe.
Øvrige betingelser
: Dit sygesikringskort skal altid medbringes ved fremmøde i centeret. Inden holdtræning
skal dit fremmøde registreres på kundeterminalen ved receptionen eller hos personalet
i skranken.
: Fremmøde til hold skal være foretaget senest 10 min. før holdstart, da pladsen ellers
vil gå til et andet medlem på ventelisten!
: Al træning og færden i A-Fys foregår på eget ansvar. Træning skal foregå omklædt
inkl. indendørs fodtøj. Misbrug af medlemskab samt uacceptabel opførsel – herunder
doping – medfører bortvisning uden refusion af nogen art og en evt. resterende del af
medlemskabet vil forfalde med omgående virkning.
: Det er medlemmets pligt at oplyse A-Fys om ændringer i kontaktoplysninger.
: Ved oplysning af e-mail og/eller mobilnr. accepteres brug af disse til markedsføring
samt information vedrørende hold (aflysninger, nye hold mm.) Oplysningerne vil ikke
blive videregivet til tredje part.

