
Kontrakt for medlemmer at Sport og Scanning Nu 

Kontraktens formål er at sikre, at medlemmer er bekendt med følgende punkter, 

samt konsekvenserne ved mislighold af disse: 

1. Reglerne i træningscenteret udleveres på skrift ved tilmelding. Der vil altid hænge en 

opdateret/gældende udgave i træningscentret ved udgangen.  

2. Åbningstider skal overholdes. Sætter du alarmen i gang kan du få bøde efter vagtselskabets 

takster. 

3. Når du tilmelder dig træningscenteret er du at betragte som medlem, indtil du skriftligt 

meddeler os om ændring af din status. Udmelding eller anden ændring i medlemsstatus, 

f.eks. pause eller adresseændring, skal ske skriftligt via mail eller formular. Meddelelse om 

ændring af medlemsstatus skal ske inden d. 15. i måneden, forud for ikrafttrædelse. 

Overholdes tidsfristen ikke, skal du betale for den følgende måned samt 

administrationsgebyr på 75 kr. I den betalte måned kan du fortsat træne.  

4. Månedsabonnement skal tilmeldes Betalingsservice ellers tillægges adm. gebyr på 25kr. 

5. Ved udmelding skal du opsige din aftale med betalingsservice. Dog skal du først opsige din 

betalingsserviceaftale, når sidste betaling er træningscentret i hænde.  

6. Kun medlemmer, som har betalt, har adgang til træningscentret. Misligholdelse af dette 

medfører bortvisning og betaling af gebyr. Medlemmer kan medbringe gæster, men kun 

ved forudgående aftale med træningscenteret og når betaling for gæst er registreret i 

vores system.  

7. Oplys altid dit medlemsnummer/nøglenummer når du henvender dig i træningscentret. 

8. Betalt abonnement tilbagebetales ikke uanset årsag. Du kan derfor heller ikke holde pause 

midt i en allerede betalt periode.   

9. Der betales et mindre administrations gebyr for at genaktivere nøgle efter f.eks. pause.  

På hjemmesiden www.sportogscanning.nu  kan du læse mere om regler, priser, 

pause og meget andet. 

Jeg Medlem Nr.:____ erklærer hermed, at jeg har læst og forstået de 

udleverede regler for træningscentret og indvilliger i ovenstående vilkår. 

Dato:_______ Underskrift:_____________________________________ 

Er du mellem 15 og 18 år, skal vi have forældre eller værges underskrift. Forældre/værge 

underskriver ligeledes, at de vil hjælpe det umyndige medlem med at overholde regler, betalings-

og udmeldingsfrister.  

Dato:_______ Forældre underskrift:_____________________________ 

http://www.sportogscanning.nu/

