Avtal för köp av träningskort via autogiro hos Karbyhallen:
Bindningstid och betalningsregler för träningskort i Karbyhallen:
Kortköpet är bindande under en 12-månadersperiod. Om du därefter vill fortsätta att träna hos oss behöver du
inte göra något. Vi fortsätter att dra pengar så länge du vill vara medlem hos oss. Om du däremot vill säga upp
kortet gör du det senast 30 dagar innan 12 månader har gått, detta måste du göra det skriftligt via mail till
info@karbyhallen.se . Du får alltid en bekräftelse på din uppsägning när den registrerats. För att kunna stoppa
dragningen, vilken sker i förskott gäller 30 dagars uppsägningstid enligt ovan. Träningskort som inte sagts upp
senast 30 dagar före innevarande periods utgång förlängs automatiskt med 3 månader. Vid varje ny 3månadersperiod justeras månadskostnaden enligt Karbyhallens gällande prislista.
Månadsbetalningen sker den 28:e i varje månad, med början närmast möjliga betaldag efter medgivandets
undertecknande.
Autogiroavtal kan endast upprättas med enskild fysisk person som innehar bankkonto. Minimiålder för
autogiroavtal är 18 år, men målsman kan teckna avtal för personer under 18 år. Avisering av betalning till
Vallentuna Bollhall AB / Karbyhallen ska ske från kortköparens konto en (1) gång per månad. Kortköpet är
bindande under avtalsperioden och om kortköparen anmäler till banken eller betalningsmottagaren att
autogirorutinen ska upphöra är kortköparen skyldig att betala resterande belopp mot faktura. Fakturan skickas
inom en månad efter den då dag då medgivandet återkallats. Faktureringsavgift (f.n 30 kronor per månad)
tillkommer. Om täckning saknas på kortköparens konto skickas en påminnelse för månadsbetalningen till
kortköparen samtidigt som träningskortet spärras. Påminnelseavgift (f.n 60 kronor) tillkommer. Först när
betalning erlagts låses träningskortet upp. Inkassoförfarande tillämpas om kortköparen bryter mot avtalets
betalningsregler. Inkassobolag är Knox Finans. Uppkommande extra kostnader debiteras kortköparen.
Upprepad utebliven betalning medför rätt för Vallentuna Bollhal AB / Karbyhallen att vägra ingå nytt
autogiroavtal.
Första betalningen :
När du tecknar ett autogiroavtal dras pengarna för träningsavgiften alltid i förväg. Därmed dras pengarna för
exempelvis februari månad alltid i januari. Vid teckning av nytt avtal betalar du första månadsavgiften via
kortköp. På första månadsavgiften tillkommer en administrativ avgift på 250 kronor för att bl.a täcka
uppläggningskostnader för autogirot samt kostnad för magnetkort.
Medlemskort samt ändring av adress mm:
Medlem som besöker Karbyhallen ska vid varje tillfälle registrera sig genom kortdragning. Om medlemmen
förlorar sitt träningskort eller detta skadas så att det blir tekniskt obrukbart ska detta omgående anmälas till
info@karbyhallen.se alternativt personal på plats. Som då utfärdar ett nytt träningskort mot en avgift på 100
kronor. Medlem ska omgående meddela info@karbyhallen.se vid ändring av adress, telefon, kontonummer
mm.
Trivselregler och träningsföreskrifter:
Det åligger medlemmen att följa gällande trivselregler samt de anvisningar gällande träningsutrustning och
träningsmetoder som annonseras skriftligt eller muntligt av Karbyhallens personal. Medlem förutsätts alltid vid
besök i Karbyhallen att uppträda på ett sätt som inte stör andra medlemmar eller personal. Om medlem inte
följer föreskrifter och regler förbehåller sig Vallentuna Bollhall AB / Karbyhallen rätten att säga upp
medlemskapet och fakturera medlemmen för återstående del av abonnemanget.
MEDLEMSKORTET ÄR PERSONLGT, d.v.s du kan inte släppa in någon eller ta med någon in. Fusk renderar
automatiskt avstängning och medlemskapet är förverkat. Inga pengar återbetalas. Samma sak gäller om

medlemmen släpper in obehöriga personer i Karbyhallen. Medlemskortet skall bäras synligt vid all träning i
Karbyhallen.
Övrigt:
Karbyhallen kan vara stängd för träning under vissa dagar för mässor och andra arrangemang. Under
sommarmånaderna kan öppettiderna begränsas. Medlemmarna meddelas om detta via hemsidan
karbyhallen.se samt Facebooksidan ”Karbyhallen”. Karbyhallen äger rätt att ändra utbud och priser.
Karbyhallen ansvarar inte för värdesaker och kläder/skor. Som medlem i Karbyhallen accepterar jag
mailutskick.
Som medlem i Karbyhallen förbinder jag mig att kunna legitimera mig samt vid anmodan lämna dopingprov.
Vid avstängning p.g.a av vägran att underkasta mig dopingkontroll eller vid positivt resultat av dopingprov är
jag som medlem medveten om att jag stängs av i två år och att medlemskapet är förverkat utan rätt till någon
återbetalning från Vallentuna Bollhall AB / Karbyhallen.
Som medlem ansvarar jag själv för att mitt hälsotillstånd är sådant att jag utan risk kan delta i träningen i
Karbyhallen. Medlemmen är också medveten om att Karbyhallen inte ansvarar för personskador som åsamkats
medlem p.g.a av olycksfall eller till följd av annan medlems agerande eller brist därpå.
Som medlem är jag medveten om och accepterar att kameraövervakning sker i Karbyhallen.
Karbyhallen förbehåller sig rätten att, efter muntligt godkännande vid varje enskilt tillfälle, fotografera ( t.ex
gruppträning och evenemang) samt använda dessa foton i marknadsföring och sociala medier. Dessa foton kan
komma att användas även efter att medlemsskapet är avslutat.
Jag samtycker till att Karbyhallen får skicka information, nyheter och erbjudanden mm via sms och
mail.
Jag är medveten om att jag närsomhelst kan återkalla detta medgivande genom att maila:
info@karbyhallen.se Dock kommer vi då inte kunna meddela dig vid t.ex inställda pass.
Utskick om missade gruppaktiviteter eller bokningsspärrar kommer dock inte påverkas av indraget
samtycke för medlemsutskick.
GDPR: I vår hantering av dina personuppgifter följer vi lagen om personuppgiftshantering ( GDPR). De uppgifter
vi registrerar används för att kunna genomföra autogirodragning, för att säkerställa att du är du (fotot), ge dig
tillträde till gymmet, kunna erbjuda gruppträning och PT mm. Vi lämnar aldrig ut dina uppgifter till 3:e part, och
du kan när som helst be om ett registerutdrag för att se vad vi har registrerat. Dina uppgifter sparas upp till 12
månader efter att ditt medlemskap upphört. Du kan begära att bli raderad tidigare än så. Om vi bedömer att vi
inte längre behöver dina uppgifter för att fullfölja det tidigare avtalet med dig eller för att fullfölja andra
lagstadgade åtaganden, kommer du raderas från vårt medlemsregister.
Om du vill veta vilka uppgifter vi har registrerat hos oss mailar du till: info@karbyhallen.se
Full information om vår dataskyddspolicy finns under ”GDPR” på www.karbyhallen.se
Jag har läst och godkänner detta avtal:
___________________________________________
Namnteckning

___________________________________________
Namnförtydligande

Mailadress
Mobilnummer
Personnummer
Ort och datum
Som målsman godkänner jag ovanstående avtal inkl. hanteringen av personuppgifter enligt GDPR.
____________________________________________
Namnteckning målsman för ej myndig medlem

______________________________
Ort och datum

