Kontraktsbetingelser:
1. Betingelsene gjelder. Betingelsene gjelder medlemskap på treningssenteret Geilo Trening
& Testsenter Lienvegen 155 C, 3580 Geilo bestilt via geilotrening-testsenter.no/eller kjøpt
direkte på senteret eller på kontoret til Øen Hyttebygg.
2. Betalingsvilkår. Ved innmelding betales for første måned /event + evt innmeldingsgebyr,
eller hele beløpet for årskort. Ved kjøp av medlemskap med AvtaleGiro blir det månedlig
beløp trukket fra medlemmets bankkonto gjennom AvtaleGiro ca 20. hver måned. Det er
medlemmets ansvar at fullmakt på AvtaleGiro opprettes, da dette er en avtale mellom
medlemmet og medlemmets bank. Det er medlemmets ansvar at AvtaleGiro-fullmakten er i
orden til enhver tid, og evt sletting av denne påvirker ikke medlemmets betalingsforpliktelser
(se pkt. 17). Innbetalingen av avdrag skal skje til den avtalte tid. Det påløper fakturagebyr på
kr 60 hvis AvtaleGiro-fullmakten ikke er registrert godkjent på innsendelse datoen.
Ved kjøp av medlemskap med mnd. betaling via AvtaleGiro fornyes disse automatisk, for
oppsigelse se pkt 17;
-for medlemskapet “AvtaleGiro uten binding” fornyes denne hver mnd. inn til denne oppsiges
(se pkt. 17.)
-for medlemskapene “12 mnd binding på AvtaleGiro” og “12 mnd binding: senior60+/student
på AvtaleGiro” fornyes disse automatisk etter endt periode. Dersom dette ikke ønskes må
avtalen sies opp. (se pkt. 17)
Ved kjøp av “Årskort” (her gjelder alle typer av årskort og ½ årskort), “Månedskort”,
“Ukeskort” og “Dagskort” stoppes disse automatisk etter endt periode.
Ved kjøp av “Klippekort” stoppes disse når der ikke er flere klipp på kortet.
Alle medlemskap aktiveres/startes når medlemskapet tegnes, med mindre annet er avtalt.
For medlemskap kjøpt på Kampanje gjelder kampanje reglene.
3. Manglende betaling. Hvis et forfalt avdrag forblir ubetalt, kan senteret utestenge
medlemmet til pengene er registrert innbetalt.
4. Forlengelse. Forlengelse av treningstid kan ikke gis uansett årsak.
5. Overdragelse. Avtalen kan ikke overdras til andre av medlemmet. Senteret kan overdra
denne kontrakt med alle rettigheter til tredjemann.
6. Frysing. Frysing av medlemskap i opp til 6 mnd. pr. år, kan kun forekomme med kontrakt
“AvtaleGiro uten binding/Abonnent”, og må skje skriftlig via post@geilotrening-testsenter.no.
Henvendelsen må skje forut for frysing og man kan minimum fryse 1 mnd omgangen.
7. Egnethet. Medlemmet bekrefter at hun/han er fysisk og psykisk skikket til å nyte godt av
tilbudet.

8. Ansvar. Det er enighet om at all trening skjer på eget ansvar. Senteret fraskriver seg
ethvert ansvar på tap og skade på person eller gjenstander som oppstår under medlemmets
opphold i senteret, herunder tap og skader på personlige klær og eiendeler. For
medlemmets sikkerhet, gjøres det oppmerksom på at senteret har kameraovervåkning.
8.1 Ansvar barn. Medlemmer under 15 år har kun lov å trene på senteret i følge med en
voksen (over 18 år).
9. Påmelding til gruppetimer. Dette gjøres via vår nettside eller ved henvendelse i
resepsjonen. Ved gjentagende uteblivelse av en booket time, kan senteret nekte personen
adgang til gruppetimer.
10. Orden. Medlemmet plikter å holde seg orientert om, og følge ordensreglene som gjelder
på senteret. Ordensregler som gjelder ved avtaleinngåelse:
a. Utstyr skal settes på plass umiddelbart etter bruk.
b. Det er ikke tillatt å reservere utstyr.
c. Skap som medlemmet benytter skal tømmes før man forlater senteret og senteret har ikke
ansvar for innhold i skapet.
d. Sko som ble benyttet ved ankomst er ikke tillatt brukt i senteret.
e. Klær og sko skal være rene.
f. Vi ønsker ikke å bidra til økt kroppspress, derfor vil vi at våre medlemmer bruker anstendig
bekledning. Det er påbudt med overdel som dekker bryst, mage og rygg, samt underdel
som dekker rumpa. Det vil si at du heller ikke kan trene i jeans, bare føtter, bare sports-BH
eller liknende.
g. Lek, roping og unødig støy er ikke tillatt.
h. Medlemmet plikter å rengjøre/sprite anvendt utstyr etter bruk. (forlat utstyr slik du ønsker å
finne det)
i. Dersom medlemmet har med seg personer uten medlemskap (for eksempel barn,
personer over 18 år som har ansvaret for medlemmet under 15 år(( se punkt 8.1)) skal de
forholde seg i ro og ikke benytte seg av senterets utstyr.
j. Man skal vise hensyn til andre medlemmer ved styring av musikkanlegg og bruk av TV på
senteret.
11. Nøkkelkort. Dette er personlig og skal alltid registreres ved ankomst. Ved klippekort skal
det registreres et klipp pr. person. Medlemmet har ikke under noen omstendigheter tillatelse
til å slippe andre inn på senteret. Dette gjelder også andre medlemmer. Dette kan medføre
et tilleggsgebyr på kr 3.000,-.
12. Tap. Ved tap av nøkkelkort må medlemmet varsle senteret umiddelbart slik at dette
sperres. Hvis senteret lider noen former for økonomisk tap (tyveri, hærverk osv) pga
medlemmets mistede adgangstegn før dette er registrert mistet, kan medlemmet bli stilt til
erstatningspliktig ansvar for tapet. Medlemmet må betale for nytt nøkkelkort Kr. 50,13. Doping. Geilo Trening & Testsenter har inngått avtale om Rent senter med Antidoping
Norge fordi vi ønsker et rent, sunt og helsefremmende treningsmiljø på vår treningssenter.
Vi tolererer derfor ikke bruk av dopingmidler blant våre kunder.

Som medlem av Geilo Trening & Testsenter tar jeg avstand fra bruk av dopingmidler, og er
kjent med at bruk av dopingmidler utgjør et vesentlig mislighold av medlemsavtalen som gir
Geilo Trening & Testsenter rett til å heve avtalen med øyeblikkelig virkning.
Jeg forplikter meg til ikke å bruke dopingmidler som fremkommer på særskilt dopingliste for
treningssentre. Jeg er kjent med at lista til enhver tid kan finnes på www.rentsenter.no
Geilo Trening & Testsenter har inngått avtale med Antidoping Norge om gjennomføring av
dopingkontroll. Der senteret registrerer tegn og symptomer på bruk av dopingmidler er jeg
innforstått med at jeg vil bli innkalt til en samtale. Under samtalen vil jeg bli forelagt en avtale
om dopingkontroll som forplikter meg til å avgi dopingprøve mens jeg befinner meg på
treningssenteret dersom det fortsatt foreligger tegn til mulig dopingbruk.
Dersom jeg ikke signerer erklæringen, anses det som et vesentlig mislighold av min
medlemsavtale, og Geilo Trening & Testsenter har anledning til å heve treningsavtalen.
Med ikraftsettelse fra 1.juli 2013 er all bruk av dopingmidler kriminalisert etter
Legemiddelloven, § 24 a. Bruk av - eller mistanke om bruk av dopingmidler på Geilo Trening
& Testsenter kan bli politianmeldt.

14. Pris og vilkårsendring. Geilo Trening & Testsenter har rett til å gjøre endringer i priser og
vilkår. Endringer Geilo Trening & Testsenter antar vil være av en viss betydning og til ugunst
for medlemmet, skal varsles til medlemmet. Prisen kan endres med 1 måneds varsel på
senterets oppslagstavle, mail og på www.geilotrening-testsenter.no.
15. Informasjon. Medlemmet er enig i at informasjon som omhandler medlemmet og som er
relevant for trening kan utveksles mellom senterets medarbeidere. Videre godkjennes det at
oppgitt e-postadresse og mobiltelefonnummer kan benyttes til å sende ut relevant
informasjon om virksomheten, medlemskapet og betalinger.
16. Endringer. Rett til forandringer i tilbudet på senteret forbeholdes.
17. Oppsigelse. Oppsigelse må gjøres skriftlig på mail til post@geilotreing-testsenter.no.
Unnlatelse av å møte fram gir ikke rett til å avbryte innbetalingen eller kreve kontrakten
forlenget. Innbetalingen kan ikke avbrytes uansett grunn.
Ved kontrakt “AvtaleGiro uten binding/abonnent” er det oppsigelsestid på 1 måned regnet fra
første månedsskifte etter at oppsigelsen er registrert. Avdraget i oppsigelsesmåneden skal
betales i sin helhet, uavhengig av datoen innmeldingen fant sted. Kunden får trene til
innmeldingsdato måneden etter.
Kontraktene “12 mnd binding på AvtaleGiro” og “12 mnd binding: senior60+/student på
AvtaleGiro” fornyes automatisk dersom de ikke sies opp innen bindingsperioden.

Ved fornyelse av kontraktene “Årskort” (her gjelder alle typer av årskort og ½ årskort),
“Månedskort”, “Ukeskort” og “Dagskort” innen utløpsdato unngås å betale for evt
innmeldingsgebyr og prisstigninger. Fornyelsen må skje skriftlig på mail til
post@geilotrening-testsenter.no

18. Overtredelse. Ved overtredelse av betingelser eller regler, kan senteret bortvise
medlemmet umiddelbart, samt bringe avtalen til opphør med øyeblikkelig virkning uten plikt
til å refundere innbetalt medlemsavgift.

