
	  
	  

Medlemsbetingelser	  version	  11.08.2015	  

BETINGELSER	  FOR	  MEDLEMSKAB	  HOS	  POWER	  TRAINING	  

Nedenstående	  vilkår	  er	  gældende	  for	  medlemskab	  hos	  PowerTraining,	  leveret	  af	  PowerTraining	  Aps	  (CVR	  34626774),	  er	  gældende	  pr.	  
11.09.2015	  indtil	  nye	  vilkår	  publiceres	  på	  www.powertraining.dk	  

GENERELT	  
OM	  MEDLEMSSKABET	  -‐	  Medlemsskabet	  er	  personligt	  og	  giver	  den	  tilmeldte	  adgang	  til	  at	  træne	  på	  samtlige	  PowerTraining	  lokationer.	  Dit	  
medlemskab	  er	  registreret	  på	  navn,	  adresse,	  e-‐mail	  samt	  mobilnummer.	  Hvis	  du	  har	  ændringer	  til	  disse,	  skal	  du	  straks	  give	  besked	  til	  
PowerTraining	  på	  admin@powertraining.dk.	  Dine	  oplysninger	  vil	  ikke	  blive	  videregivet.	  Medlemskabet	  kan	  ikke	  overdrages	  til	  tredjepart.	  	  

PRISER	  -‐	  Priserne	  for	  medlemskab	  fremgår	  til	  enhver	  tid	  af	  hjemmesiden.	  Prisændringer	  som	  påvirker	  eksisterende	  medlemmer,	  vil	  blive	  
varslet	  løbende	  måned	  +	  90	  dage	  via	  e-‐mail	  til	  eksisterende	  medlemmer.	  	  

	  

INDMELDELSE	  OG	  BETALING	  

INDMELDELSE	  -‐	  Via	  hjemmesiden	  www.powertraining.dk	  opretter	  medlemmet	  sig	  selv,	  eller	  lader	  tredjepart	  oprette	  sig	  efter	  forudgående	  
aftale.	  Oprettelsen	  danner	  en	  velkomst	  e-‐mail	  til	  medlemmets	  mailadresse.	  Skulle	  du	  modtage	  en	  velkomst	  e-‐mail	  uden	  at	  have	  anmodet	  om	  
medlemskab,	  bedes	  du	  henvende	  dig	  til	  os	  via	  admin@powertraining.dk,	  hvorefter	  medlemsskabet	  annulleres.	  	  

OPKRÆVNING	  AF	  KONTINGENT	  OG	  BETALING	  AF	  LØBENDE	  MEDLEMSKAB	  -‐	  Kontingent	  opkræves	  kvartalsvis	  forud.	  Der	  opkræves	  på	  fire	  
opkrævningsdatoer:	  

-‐ 1.	  Januar:	  opkræves	  for	  perioden	  januar,	  februar	  og	  marts	  
-‐ 1.	  April:	  opkræves	  for	  perioden	  april,	  maj	  og	  juni	  
-‐ 1.	  Juli:	  opkræves	  for	  perioden	  august	  og	  september	  
-‐ 1.	  Oktober:	  opkræves	  for	  perioden	  oktober,	  november	  og	  december	  

Opkrævninger	  udsendes	  elektronisk	  via	  e-‐mail	  og	  kan	  tilmeldes	  betalingsservice.	  Ved	  manglende	  tilmelding	  til	  betalingsservice	  pålægges	  gebyr	  
kr.	  50,-‐	  pr.	  opkrævning.	  

OPKRÆVNING	  I	  FORBINDELSE	  MED	  INDMELDELSE	  -‐	  Nye	  medlemmer	  straksopkræves	  til	  Dankort	  betaling	  forholdsmæssigt	  frem	  til	  næste	  
forfald	  jf.	  ovenstående.	  

OPKRÆVNING	  OG	  BETALING	  AF	  ANDRE	  AKTIVITETER	  

Medlemmer	  har	  lejlighedsvis	  adgang	  til	  et	  varieret	  udbud	  af	  aktiviteter	  udover	  deres	  almindelige	  træning.	  Disse	  aktiviteter	  udbydes	  via	  
www.powertraining.dk	  -‐	  og	  pris	  og	  betalingsinformation	  vil	  blive	  annonceret	  særskilt.	  	  

MANGLENDE	  BETALING	  -‐	  Medlemmet	  vil	  blive	  afvist	  til	  træningen,	  såfremt	  der	  ikke	  er	  registreret	  rettidig	  betaling	  af	  kontingent.	  

	  

ANDRE	  MEDLEMSFORHOLD	  

PAUSE/BERO	  -‐	  Medlemskab	  i	  PowerTraining	  kan	  ikke	  sættes	  i	  bero	  eller	  på	  pause.	  	  

MIDLERTIDIG	  (ELLER	  VARIG)	  UDMELDELSE	  -‐	  Medlemmet	  kan	  til	  enhver	  tid	  udmelde	  sig	  med	  løbende	  måned	  +	  1	  måneds	  varsel.	  Udmeldelses	  
skal	  ske	  til	  admin@powertraining.dk.	  Da	  medlemskontingent	  er	  forudbetalt,	  vil	  der	  ved	  udmeldelse	  blive	  tilbagebetalt	  forholdsmæssigt.	  	  

GENAKTIVERING	  EFTER	  MIDLERTIDIG	  UDMELDELSE	  -‐	  Medlemmet	  kan	  til	  enhver	  tid	  genaktivere	  sit	  medlemskab	  med	  øjeblikkelig	  virkning.	  
Besked	  om	  genaktivering	  skal	  ske	  til	  admin@powertraining.dk	  inden	  første	  træningstime.	  Medlemskontingent	  vi	  blive	  opkrævet	  i	  forlængelse	  
af	  genaktivering.	  	  

BRUD	  PÅ	  MEDLEMSBETINGELSERNE	  -‐	  I	  tilfælde	  af	  brud	  på	  medlemsbetingelserne,	  som	  f.eks.	  udebleven	  betaling,	  lovbrud,	  mislighold	  samt	  
anden	  grov	  eller	  uacceptabel	  handling,	  kan	  PowerTraining	  til	  enhver	  tid	  ekskludere	  medlemmet	  med	  øjeblikkelig	  virkning.	  

RISIKO	  OG	  ANSVAR	  UNDER	  TRÆNING	  -‐	  Træningen	  hos	  os	  er	  på	  eget	  ansvar	  og	  PowerTraining	  påtager	  sig	  intet	  ansvar,	  hvis	  medlemmer	  
pådrager	  sig	  skader	  i	  forbindelse	  med	  træningen.	  	  

FERIEKALENDER	  OG	  TRÆNINGSFRI	  DAGE	  -‐	  Power	  Training	  følger	  skolernes	  ferier.	  Det	  betyder,	  at	  der	  ikke	  er	  træning	  i	  eksempelvis	  
efterårsferien,	  juleferien,	  vinterferien	  (uge	  7),	  påskeferien	  samt	  helligdage.	  Desuden	  er	  der	  ikke	  træning	  i	  juli	  måned,	  som	  således	  er	  
betalingsfri.	  	  

ÆNDRINGER	  TIL	  MEDLEMSBETINGELSER	  -‐	  Ændringer	  til	  nærværende	  vil	  blive	  offentliggjort	  minimum	  30	  dage	  inden	  ikrafttræden.	  
Offentliggøres	  udelukkende	  på	  www.powertraining.dk.	  	  

	  


