Medlemsavtale

mellom Kristiansand Kampsport LUND AS og medlemmet/ undertegnet

BRUK BLOKKBOKSTAVER

Medlemmets navn:..................................................................................................................
Adresse:..................................................................................................................................
..................................................................................................
Post Nr:...................... E-mail:
Sted:................................ Tlf:........................... Født:.............................................................

Ægirsvei 10, 4632 Kristiansand
Org nr: 925 811 998
Tlf: +47 911 64 845
Tlf tid 09.00- 16.00
post@kristiansandkampsport.no
www.kristiansandkampsport.no

Medlemmet samtykker i at Kristiansand Kampsport Senter får samle inn og registrere informasjon om medlemmet i henhold til personvernloven, i den grad
det er nødvendig for gjennomføring av kontrakten. Ved å oppgi sin e-post adresse ovenfor samtykker medlemmet til at det kan få tilsendt medlems- og
markedsføringsinformasjon fra Kristiansand Kampsport Senter via e-post. Som en del av markedsføringen på Kristiansand Kampsport Senter kan det brukes
bilder og videoklipp tatt i forbindelse med treninger av alle våre medlemmer på våre hjemmesider og på sosiale medie.
.
Kryss av for ønsket treningsavgift:
6 mnd* Kr 459,- pr mnd
*2 måneds skriftlig oppsigelse på alle kontrakter

* Kr 559,- pr mnd

Ingen Binding

*2 måneds skriftlig oppsigelse på alle kontrakter

Studentpris = Fri innmelding

6 mnd* Kr 459,- pr mnd

*2 måneds skriftlig oppsigelse på alle kontrakter

Barn under 16 år
6 mnd* Kr 359,- pr mnd
*2 måneds skriftlig oppsigelse på alle kontrakter

FORSIKRING Kr 390,. pr kalenderår

Medlemskapet betales månedsvis pr avtalegiro
Den første fakturaen blir tilsendt pr manuell giro og inkluderer
første måned + forsikring.
Innmeldingsavgift Kr 400,.
Betales ved inngåelse av kontrakt.

ALLE som trener på Kristiansand Kampsport Senter må ha en
obligatorisk kampsportforsikring. Vanlig forsikring dekker ikke eventuelle
skader som skulle oppstå under kampsportrelaterte treninger. Vi har så å si
ingen skader på våre treninger, men vi har alikevel bestemt at de
som trener hos oss må ha en særforsikring.
Når du skriver under kontrakten vil du få tilsendt en faktura på kr 390.Dekninger gjelder for perioden fra 01 januar
(eller fra den dato hvor du ble medlem) til 31 desember.
Påfølgende år vil beløpet bli trukket via avtalegiro hver januar.
Forsikring gjelder kun for trening på KKS, og gjelder ikke for konkurranser.
Informasjon om dekning, forsikringsvilkår og skadeskjema finner du på
våre hjemmesider under medlemskap.

Familerabatt: Ved 2 eller flere i samme familie
(søsken/ foreldre) er det ingen innmeldingsavgift.
is”.
3 eller flere, betaler alle de voksne, “barnepr
Husk å skrive egen avtale pr familemedlem.

Fakturaomkostninger kommer i tillegg til alle priser!

NB! LES BAKSIDEN NØYE FOR MEDLEMSVILKÅR, RETTIGHETER OG PLIKTER.

Jeg/medlemmet er helsemessig skikket til å trene kampsport og jeg har lest og forstått hele kontrakten.
.........................................................
Underskrift medlem/ foresatt
OM AVTALEGIRO
AvtaleGiro er et fast betalingsoppdrag som medlemmets bank utfører på oppdrag fra medlemmet selv. AvtaleGiro fullmakten til banken kan
når som helst tilbakekalles av medlemmet. Blir fullmakt til AvtaleGiro tilbakekalt før oppsigelsestiden er utløpt og før siste betaling er foretatt i
henhold til medlemsavtalen, vil senteret kunne kreve inn utestående beløp for gjenstående kontraktsperiode. Avtalegiromedlemskap er en
betalingsform der medlemmet plikter å benytte seg av AvtaleGiro.
Dato:....................

En avtalt månedlig medlemsavgift belastes medlemmets konto ca 15 i hver måned. Etter bindingstiden vil den månedlige medlemsavgift løpe til
avtalen blir sagt opp av medlemmet, ønsker du å si opp avtalen etter endt bindingstid må den sies opp skriftelig til kredinor 2 mnd før.
Informasjon og utmeldingskjema finnes på www.kristiansandkampsport.no/innutmelding/utmelding/
Ved for sen betaling vil det kunne påløpe renter i henhold til forsinkelsesrenteloven, samt utenrettslige og rettslige inndrivelseskostader i henhold til inkassoloven, inkassoforskriften, tvangsfullbyrdelsesloven og tvistemålsloven ved eventuell senere tvangsfullbyrding.
For innkreving av medlemsavgiften benytter Kristiansand Kampsport Lund AS sin samarbeidspartner KREDINOR AS
Ved vesentlig mislighold av betalingsforpliktelsene, vil restbeløpet anses forfalt, og kunne bli inndrevet i henhold til ovennevnte regler.

KKS tilbyr kun betaling via Avtalegiro, ved å signere bekrefter du å ha gjort deg kjent med avtalevilkårene .
MOTTAKER
“Kristiansand Kampsport Senter AS”

MOTTAKERS KONTO
“2801.30.26779”

BELØPSGRENSE
“KR 1200 pr betaling ”

KID “Fylles ut av Betalingselskapet”
BELAST MITT KONTO
KONTO NR : “Fylles ut av medlemmet ”

Navn på kontoinnehaveren:...............................................................
Adresse:................................................................................................
Postnummer: ......................

Poststed: ......................

Underskrift:................................................ Dato : ..............................

GENERELLE MEDLEMSVILKÅR FOR KRISTIANSAND KAMPSPORT AS
Besøksadresse: Ægirsvei 10, 4632 Kristiansand
1. RETTIGHETER OG PLIKTER
KRISTIANSAND KAMPSPORT Lund AS. (KKS)
KKS vil kunne foreta adgangskontroll . KKS kan med forvarsel holde stengt eller redusere tilbudet og åpningstidene i samsvar med kundenes etterspørsel og i forbindelse med
ferieavvikling, helligdager, pandemier og liknende. KKS følger skoleferien, er det skolefri er det treningsfri. Senteret holder stengt medio juni til medio august.
Kontingenten er beregnet ut ifra 9 måneders trening, men faktureres i 12 måneder for å få ned måneders beløpet. FØLG MED PÅ HJEMMESIDEN FOR OPPDATTERT INFO OM FERIER:
KKS forbeholder seg retten til å gjøre endringer i kursopplegget og timeplanen. KKS fraskriver seg ethvert ansvar for tap og skader på personer eller gjenstander som oppstår
under, eller som følge av opphold i senteret, herunder tap og skader på klær og personlige eiendeler, med mindre senteret har opptrådt uaktsomt.
KKS tilbyr en obligatorisk kampsportforsikring/årsavgift til alle våre medlemmer. Les om forsikringsvilkår på våre hjemmesider.
MEDLEMMET: Plikter å oppgi ny adresse ved ﬂytting, endring av navn, bankkonto m.m. Må, ved endring av bankkonto, besørge at medlemmets bankforbindelse trekker månedlig
AvtaleGiro beløp fra riktig konto. Kan ikke overdra sitt personlige medlemskap til en annen person. Personer under 18 år som ønsker å bli medlem trenger foresattes oppmøte og
signatur ved innmelding. Medlemmet kan benytte seg av én gratis prøveuke før bindende førstegangskontrakt inngås. Medlemmet/ foresatte er selv ansvarlig for ,og går god for
å være helsemessig skikket til å benytte senteret, herunder å være fysisk og psykisk sunn og kunne trene på normalt vis.
Plikter å avstå fra bruk og omsetning av medikamenter som er forbudt etter norsk lov. Medlemmet forplikter seg til å ha eget beskyttelsesutstyr og bære korrekt uniform til treningen.
Kampsport krever ofte fysisk kontakt mellom utøvere, medlemmer forplikter seg til å opprettholde en personlig hygiene som ikke sjenerer andre medlemmer.(vask av kropp og tøy)
Medlemmet forplikter seg til å følge de anvisninger og regler som instruktørene ved senteret gir.
Hærverk og tyveri anmeldes til politiet. Ved ødeleggelse på KKSsine lokaler eller fellesutstyr medlemmet blir holdt erstatningspliktig.
2. GENERELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER
Medlemskap gjelder fra innmeldingsdato til medlemskapet blir sagt opp skriftlig til betalingselskapet. Se punkt 4. om oppsigelse.
Ved ønske om oppsigelse ved bindingstidsslutt, må oppsigelse skje skriftlig til betlingselskapet innen 2-to måneder før utløpet av bindingsperioden.
Dersom oppsigelse ikke mottas skriftelig av Kredinor (KR) innen fristen, ansees dette som om at medlemmet fortsatt trener og kontrakten løper videre.
Medlemmet kan når som helst si opp kontrakten etter utløpt bindingstid, dog med 2- to måneders oppsigelse. Se punkt 4. om oppsigelse.
Ved oppsigelse innenfor bindingstid sendes restbeløpet av avtalt bindingstid i sin helhet.Ved for eksempel fødsel, fødselspermisjon, langvarig sykdom, (mer enn to -2 måneder)
vil det kunne gis en maksimum 6 måneders frysing av treningsperioden. 4. om oppsigelse. Kredinor tar seg betalt for å gjøre denne jobben.
Etter 6 mnd blir trekket automatisk gjenopprettet eller se punkt 4. om oppsigelse. Medlemmet er selv ansvarlig for å tilstrekkelig dokumentere forholdet,
i form av for eksempel legeerklæring. Ved oppsigelse sendes regning på resterende bindingsperiode.
3. BETALINGSBETINGELSER FOR MEDLEMSAVTALEN
3.1 Generelle bestemmelser: Medlemmet betaler avtalt medlemsavgift uavhengig av treningsmengde. Under bindingsperioden forekommer det ikke prisendringer. Ved utløp av
bindingsperiode, kan avtalen endres eller prisjusteres. Dette gjøres fordi husleien og andre tjenester justeres i tråd med utviklingen i konsumprisindeksen.
Prisendring skjer i januar eller ved utløpt bindingstid. Treningskontraktene går etter bindingstidens utløp over til å være løpende oppsigelige.
Dette betyr at dersom du ønsker å melde deg ut, må du aktivt gjøre det skriftelig til betalingselskap. Se punkt 4. om oppsigelse.
3.2 Betaling ved oppstart av medlemskapet: Ved tegning av medlemskontrakten betaler man innmeldingsavgift kr 400.3.3 Betaling ved konkurranser- For å konkurrere krever NIF at medlemmer er medlem av en idrettsklubb. Avgifter og kostnader ifb med konkurrere må selv dekkes av medlemmet.
I dette tilfelle vil dette bli sendt på egen giro etter forbundenes egne satser iht. prisliste. Dette er i regi av klubbene IKKE Kampsport Senteret og er valgfritt.
3.4 Betaling av Graderingsavgift- Hver kampsportgren, krever en avgift av sine medlemmer for å kunne gradere seg.(ta beltegrader)Graderingsavgift dekker nytt belte og graderingsdiplom.
Gradering er frivillig, for å gradere seg må medlemmet oppfylle forbundets gjeldende krav for gjeldende beltegrad.
3.5 Alle henvendelser om betaling og utmelding rettes til Kredinor, (KR) (kontaktinfo på bunnen av siden)
3.6 Force Majeure-begivenhet, for eksempel ved en offentlig tvunget nedstengning i over 14 dager, forbeholder KKS retten til å kan levere elektronisk fjernundervisning i form av live,
eller forhåndsinnspilte undervisningsvideo. KKS kan også velge å kompensere de tapte treningstimene ved å sette opp et seminar ved gjennåpning
Ved nedstengning ved tvunget nedstengning i over 60 dager kan medlemmet skriftlig fryse kontrakten kostnadsfritt om ønskelig. Hvis ikke
vil kontrakten løpe som normalt. Skulle medlemmet ønske å si opp kontrakten i denne perioden, gjelder vanlige oppsigelsesrutiner. Se punkt 4. om oppsigelse.
4. MEDLEMMETS OPPSIGELSE AV MEDLEMSAVTALEN
Avtalen kan først sies opp etter endt bindingstid. Dersom kontrakten skal opphøre etter bindingstiden må oppsigelsen skje innen to- 2- måneder innen utløpet av avtalt kontraktstid.
Medlemmet må si opp kontrakten skriftelig og sende oppsigelsen til KR, der medlemmet er registrert. Oppsigelse skal skje skriftlig av hensyn til dokumentasjonsbarheten.
Oppsigelsestiden er to -2- måned regnet fra første månedsskifte etter den dato oppsigelsen er mottatt av KR eller poststemplet. Innen 14 dager skal medlemmet få skriftlig bekreftelse
om at oppsigelsen er registrert og når siste betaling og treningsdato vil være. Dersom ovennevnte informasjon ikke mottas innen 14 dager fra levert oppsigelse,
må medlemmet selv ta kontakt med KR. Skjema for oppsigelse ﬁnnes på klubbens hjemmeside under “inn/utmelding.” Denne kan også skannes og sendes til KR pr E-mail eller post.
Oppsigelse innenfor bindingstid kan bare skje mot betaling av restbeløpet i sin helhet.
Ved tvister plikter medlemmet å bevise sendt oppsigelse. Vi oppfordrer derfor om å sende oppsigelse pr mail.
4.1 Frysing av kontrakten- Ved langvarig sykdom over 2 mnd, graviditet osv, kan du skriftelig, med vedlegg av legeerklæring, fryse medlemskapet i maximum 6 mnd.
Prisen for dette er kr 550,- inkl omkostninger og sendes pr manuell giro. Frysingen starter når du har betalt. Hvis ikke avgiften blir betalt, anses dette som om du ønsker å fortsette
det vanlige trekket. Etter 6 måneder vil trekket automatisk starte opp igjen, med den bindingstiden du hadde igjen før du satte kontrakten på pause.
Om du fremdeles ikke ønsker å fortsette, kan du fylle ut en utmeldingsskjema og krysse av for at du ønsker en samlet regning på resten av bindingstiden.
Har bindingstiden utløpt, er det fremdeles 2 månedes oppsigelse.
5. KRISTIANSAND KAMPSPORT LUND OPPSIGELSE AV MEDLEMSKAPET.
Kristiansand Kampsport Senter forbeholder seg retten til å si opp medlemsavtalen med medlemmet, dersom medlemmet foretar vesentlig brudd på senterets retningslinjer eller
plikter i henhold til denne kontrakt. Tyveri fra senteret eller medlemmene.Ikke har gyldig fullmakt fra foresatte dersom det er påkrevd Ikke betaler medlemsavgift i 2 måneder eller
mer p.g.a. helsemessig tilstand kan ta skade av senterets tilbud. På en eller annen måte opptrer mot senterets interesser og formål. Opptrer truende overfor øvrige medlemmer
eller ansatte. Ikke overholder trivselsreglene etter anmodning fra instruktørene. Misbruker teknikker fra kursopplegget i eller utenfor senteret.
Benytter eller omsetter medikamenter som er forbudt etter norsk lov. Forutgående muntlig advarsel vil bli gitt til medlemmet før eventuell oppsigelse av medlemsavtalen.
Ved oppsigelse sendes regning på resterende bindingsperiode.
6. ANGRERETT Det skal bemerkes at det IKKE gjelder angrerett for denne kontrakt, jf angrerettloven § 1, da kontrakten ikke er inngått ved fjernkommunikasjon eller utenfor fast
utsalgssted.

Alle henvendelser om betaling/ fakturaspørsmål rettes til Kredinor (Kr)

Fakturaspørsmål/ oppsigelse

Treningspørsmål / Innmelding

Kredinor

Kristiansand Kampsport Lund AS
Org: 925 811 998
post@kristiansandkampsport.no
Tlf: 911 64845
Tlf tid: man- tors 09.00- 16.00

Kjøita 18, Kraftsenteret
4630 Kristiansand
Telefon: 38 62 00 90
post@cinn.no

.

FACEBOOK

facebook.com/kristiansandkampsport.no

HJEMMESIDE
kristiansandkampsport.no

FAKTURASPØRS.
Kredinor

