KONTRAKT for
Medlem

Født

Kontraktstype (Klubben kan vedta endringer i satser. Adm.gebyr kommer i tillegg til nedenstående) :
Barn
Voksne

q
q

295,00 q
395,00

Ungdom

395,00

Oversikt over ubetalte fakturaer ligger i "Min
Profil" på nettsiden til klubben.Logg inn med
brukernavn og passord som sendes oppgitt
e-post adresse.

Prisene gjelder treningsavgift for oppgitt tidsrom. Medlemskontingent fastsatt av årsmøtet, inkl. skadeforsikringspremie og
medlemspass
via Norges Kampsportforbund, kommer normalt i tillegg. Kontrakten er uoppsigelig i kontraktsperioden og må sies opp skriftlig
en - 1 - måned før kontraktsutløp dersom denne ikke skal fortsette å løpe. Dersom kontrakten ikke er sagt opp ved utløp av første
kontraktsperiode, kan den deretter sies opp med 2 mnd. skriftlig varsel.

Klubbens generelle medlemsvilkår følger av klubbens lover, dog presiseres følgende:
·
·
·
·
·
·
·
·

Medlemskontingent og treningsavgift skal betales med AvtaleGiro
Medlemskontingent og treningsavgifter refunderes ikke
Medlemmet forplikter seg til å følge de sikkerhetsanvisninger som klubben gir og de treningsregler som gjelder
i klubben
Medlemmet står selv ansvarlig for å være skikket til å benytte klubbens treningstilbud
Misbruk av kampsport kan føre til utvisning fra klubben
Medlemskapet er personlig og kan ikke overdras til andre
Klubben forbeholder seg retten til å holde stengt på søn- og helligdager samt ha innskrenket tilbud i ferier og
ved redusert adgang til skolens gymsaler o.a.
Klubben forbeholder seg retten til endring av åpnings- og treningstider

I treningsavgiften er alt av
medlemskontingenter og forsikringer
inkludert. 25 % familierabatt fra
medlem nr. 2 og 50 % rabatt fra
medlem nr. 3.

AvtaleGiro gir deg flere fordeler:
·

Din konto blir automatisk belastet ved forfall - da slipper du å betale giroen i banken/nettbanken

·

Du får kvittering med forklarende tekst på kontoutskriften - da får du god oversikt

Den 15. i hver mnd. belastes oppgitt bankkonto med det avtalte månedlige beløp. Trekkbeløpet kan justeres med varsel fra klubben, bestemt av årsmøtet.
Trekk fra betalers konto som måtte bli avvist pga. manglende dekning eller lignende gir klubben rett til å heve kontrakten og kreve inn restbeløpet. Ved
innkreving av utestående beløp påregnes et administrasjonsgebyr på kr. 5,- pr. anvisning. Dersom medlemmet blir syk under kontraktsperioden, kan
medlemmet delta vederlagsfritt på senere trening i en periode tilsvarende sykeperioden. Dette forutsetter legeattest. Ved for sen betaling eller brudd på
kontrakten vil restbeløpet umiddelbart forfalle til betaling. Det vil også kunne påløpe forsinkelsesrenter iht. lov om forsinkelsesrente, samt utenrettslig
inndrivelseskostnader i medhold av forskrifter til inkassoloven, tvangsfullbyrdelsesloven og tvistemålsloven ved evt. senere tvangsfullbyrding.
Alle spørsmål vedrørende betaling rettes til klubben.

Kom i gang med AvtaleGiro:
Fyll ut svarkupongen og underskriv. Lever hele AvtaleGiro kontrakten til klubben!

a u to m a tis k b e ta lin g a v fa s te r e g n in g e r

þ JA TAKK!

Jeg har gjort meg kjent med vilkårene
for å betale med AvtaleGiro

Beløpsgrense per trekkmåned

Det anbefales en beløpsgrense pr. trekkmnd. som tar høyde for varierende fakturaer (for
betaling av treningsavgift, årskontingent og adm.gebyr) . Du vil uansett ikke bli trukket for mer
enn den faktiske fakturaen. Hvis maks. beløp ikke fylles inn settes beløpsgrensen til kr. 1.000,per trekkmåned

Mottaker
Mottakers konto
Trondheim NTN Taekwon-Do klubb
40401450035

Beløpsgrense per trekkmnd

.............................kr

Belast mitt konto nr.
KID nr.

(fylles ut av klubben)

33300000000

Foresattes/
betalers navn
Adresse:
Postnr./ sted:
Sted/ dato:

Underskrift:

