         Medlemsavtale Horten Bokseklubb

Navn: ______________________________________       Født: ______________________
Adresse: ____________________________     Postnr/Sted: _________________________
Mobil: _________________________        Foresatte mobil: __________________________
Epost: ___________________________     Foresatte epost: _________________________

▢ Treningsavgift på kr 269,- per måned med 6 måneders bindingstid.
▢ Jeg vil ha nøkkelbrikke slik at jeg kan trene utenom oppsatte treninger kr 50,- per måned.
(Tap av nøkkelbrikke til medføre et gebyr på 300 kroner)

▢ Bokseskole kr 950,- for 2 måneder, jeg, blir automatisk medlem etter endt skole, pris 269,per måned.

▢ Diplomboksing 8 - 12 år kr 149,- per måned med 6 måneders bindingstid.
Betaling;       Avtalegiro: ▢              M
 anuell giro: ▢   + kr 50 i  gebyr per giro må påregnes.
Inntil avtalegiroen er registrert, vil det påløpe et gebyr på kr 50 per giro
Vi må be om at de som IKKE ønsker at bilder av deres barn skal bli publisert på klubbens nettsider, sosiale medier og
aviser må krysse av her.

▢

Jeg godtar IKKE at bilder av medlemmet blir publisert     

I gruppe- eller oversiktsbilder vil det være vanskelig å unngå dette. I tilfeller hvor det tas et gruppebilde er den enkelte foresatte
selv ansvarlig for å ta ut medlemmet før bilder tas.
Treningskontrakt:
Utmelding skjer via epost til oppsigelse@medlemshjelp.no
Ingen betalt treningsavgift vil bli refundert.
Medlemmet forplikter seg til å følge de anvisninger som instruktører ved Horten Bokseklubb gir, og de regler som gjelder i
klubben.
●
Etter bindingstid eller bokseskolen gjelder oppsigelsestid på 1 måned fra første i påløpende måned.
●
Hvis medlemmet ikke vil fortsette etter endt bokseskole, må oppsigelsen skje før avslutningen av bokseskolen.
●
Det er en angrefrist på 14 dager. Er det ikke mottatt skriftlig oppsigelse innen angrefristens utløp anses kontrakten som
bindende.
●
Medlemmet forplikter seg til rettelig og på anvist måte å betale treningskontingenten. Mislighold av betalingsforpliktelsen
fører til utestenging fra senteret inntil kravet med tillegg for renter og tilleggsomkostninger er betalt.
Avtalegirokontrakt:
●
Det er inngått avtale om at betaling vedrørende inngått treningskontrakt skal gjøres ved hjelp av avtalegiro
●
Trekk fra betalers konto som måtte bli avvist pga. manglende dekning e.l. gir Horten Bokseklubb retten til å heve
kontrakten og kreve inn restbeløpet. Ved innkreving av utestående beløp vil ytterligere påkostninger ville kunne påløpe.
●
Ved sykdom som kan dokumenteres med legeattest,kan innvilges da inntil 2 måneder av gangen.
●
●
●

Ved for sen betaling eller brudd på kontrakten vil restbeløpet umiddelbart forfalle til betaling, det vil også kunne påløpe forsinkelsesrenter jf. forsinkelsesrenteloven samt
rettslig og utenrettslig inndrivelseskostnader i medhold av forskrifter til inkassoloven, tvangsfullbyrdelsesloven og tvistemålsloven ved eventuell senere
tvangsfullbyrding.For innkreving av medlemsavgiften benytter Horten Bokseklubb sin samarbeidspartner Medlemshjelp ved Christiania Innfordring. Inndrivelse uten
søksmål overensstemmende med tvangsfullbyrdelsesloven § 7-2 punkt A vedtas. Varsel etter samme lov, § 4-18 sendes meg på min oppgitte adresse.Jeg samtykker i at
utleggsforretning holdes overensstemmende med tvangsfullbyrdelsesloven kapittel 7 hvorsomhelst mine formuegjenstander befinner seg.

Sted: ______________________    Dato: ___________     Underskrift: ________________________________
                                                                                                 (Foresattes underskrift dersom under 18år)

