Medlems regler
Hvordan er medlems betingelserne i ”Dit Fitness”?
1. Medlemsskabet
Dit medlemskab er personligt og kan ikke benytte af andre end dig selv. Vi bevarer
dine personoplysninger i en database, så vi kan fastslå din identitet, hvilket kun
ansatte hos ”Dit Fitness” har adgang til.
Hvis du ændre person data som f.eks. navn, adresse, telefonnummer, e-mail skal
dette meddeles til ”Dit Fitness” inden 10 arbejdsdage. Ligeledes gælder dette, hvis
du har et nyt kreditkortnummer som anvendes til dit abonnement.
2. Medlemskort
Hvis du mister eller beskadiger dit medlemskort, skal dette straks meddeles til ”Dit
Fitness”, som udfærdiger et nyt medlemskort til dig imod betaling af den til enhver
gældende pris.
3. Varighed af medlemskabet
Dit medlemsskab fortsætter indtil det opsiges. Det er ikke muligt at få delvis eller
samlet refundering af forudbetalte medlemsskaber. Ved køb af medlemsskaber via
hjemmesiden har du 14 dages fortrydelsesret fra den dag, købet er foretaget. Denne
ret til fortrydelse bortfalder dog i det øjeblik, at du tager abonnementet i brug.
4. Prisændringer
Prisændringer meddeles via informationsskærmen i centret og på hjemmesiden
senest 30 dage før, prisændringerne træder i kraft.
5. Manglende eller for sen betaling
Såfremt det løbende abonnements ikke er betalt til den aftalte tid, vil dit
abonnement og adgang til ”Dit Fitness” blive spærret, og vi udsender en
betalingspåmindelse. Hvis der ikke er betalt senest 10 dage herefter udsender vi et
rykkerbrev med tillæg af et rykkergebyr. Hvis du ikke har betalt senest 10 dage efter
2. Betalingspåmindelse, forbeholder ”Dit Fitness” sig ret til, at overgive restanen til
restlig inkasso. Hvorefter vi anser dit medlemskab som opsagt, præcis som hvis du
selv havde opsagt det. Herefter gælder almindelige standardbetingelser for din
opsigelsesperiode som beskrevet i afsnit 6 herunder. Den følgende periodes
medlemskab forfalder til omgående betaling, da dit medlemskab anses for
misligholdt fra din side.
6. Opsigelse af medlemsskaber
Medlemsskabet kan til enhver tid opsiges med et varsel på løbende måned plus én
måned. Opsigelsen skal ske via din medlemsprofil online, eller skriftligt via e-mail.
Opsigelsen er gældende fra modtagelsesdatoen af din opsigelse. Hvis der skulle opstå
tvivl om, hvornår medlemskabet er opsagt skal medlemmet kunne bevise, at der er
sket en opsigelse med dato og kvittering fra Dit Fitness.

7. Træning og eget ansvar
Al træning sker på eget ansvar og et medlem er selv ansvarlig for, at være i en
helbredstilstand, der tillader deltagelse i træning og aktiviteter hos Dit Fitness. Dit
Fitness anbefaler, at man konsulterer sin egen læge, hvis man er i tvivl om sin
helbredstilstand inden man påbegynder træning. Dit Fitness kan ikke drages til
ansvar for personskader som et medlem pådrager sig som følge af ulykker eller
andres besøgendes handlinger.
8. Værdigenstande
Dit Fitness anbefaler, at alle værdigenstande låses inde i et skab under træningen.
Dit Fitness kan ikke drages til ansvar for tab på grund af tyveri eller tingskade.
9. Ordensregler
De til enhver tid gældende ordensregler samt anvisninger givet af Dit Fitness og dens
personaler skal altid følges. Overtrædelse heraf kan medføre bortvisning. Træning
skal altid foregå i træningstøj og indendørssko. Det er ikke tilladt, at træne i bare
tæer.
10.Afmelding af tid hos personlig træner
Hvis du er forhindret i at møde til aftalt tid med en personlig træner til en
træningstime, så skal dette meddeles (afbud) senest 24 timer før det aftalt trænings
tidspunkt. Hvis der ikke meldes afbud inden for tidsfristen eller hvis du udebliver fra
den aftalte trænings tid, bortfalder muligheden for at få træningstimen ændret.

