
Betingelser/Kontrakt

PBS Medlemskab:
Ved PBS-medlemsskab, giver du tilladelse til, at vi hæver ovenstående beløb den 1. i hver måned på: 

Reg.nr.:________  Kontonr.:____________________         Første overførselsdato: ........./..........-..............

Kontant medlemskab:
Nedenstående regler for PBS-medlemsskab gælder ligeledes for kontant betalt medlemsskab.

Medlemskab i bero (pause):
Sønderborg City Fitness kan stille kontant betalte medlemsskaber i bero i 1 måned (Dette gælder dog ikke 
ved kontant 1-måneds medlemsskab).
PBS medlemsskaber kan stilles i bero ved ferie og sygdom.

Betaling og opsigelse:
Kontante medlemskaber betales kontant ved indmeldelse. Ved indmeldelse med PBS-aftale inden den 15. i 
måneden betales for resten af måneden og derefter via PBS. Ved indmeldelse efter den 15. i måneden 
betales for resten af måneden samt den efterfølgende måned. 

PBS-aftalen fortsætter automatisk, indtil den opsiges skriftligt. Opsigelse af medlemskab skal modtages og 
være kvitteret af en medarbejder i Sønderborg City Fitness senest den 15. i måneden, før at udmeldelse 
træder i kraft den efterfølgende måned.

Træning og afbud til hold:
Afbud til aerobic, spinning og øvrige holdaktiviter skal ved eftermiddags- og aftenshold meddeles til os 3 
timer inden holdets start. Ved morgen og formiddagshold skal der afmeldes inden kl. 21.00 dagen før. 
Senere afbud medfører en bøde på 25 kr., som trækkes via PBS den efterfølgende måned.

Prisstigninger:
Eventuelle prisstigninger meddeles af Sønderborg City Fitness 1 mdr. før. 

Alle data behandles fortroligt i Sønderborg City Fitness, personalet har tavshedspligt. 
Træning og færdsel i centeret foregår på eget ansvar. Værdigenstande opbevares i skabe i 
omklædningsfaciliteterne, Sønderborg City Fitness dækker ikke ved tyveri eller hærværk. Som medlem er 
man iøvrigt forpligtet til at læse og overholde vores reglement.

Sønderborg City Fitness forbeholder sig ret til at opsige medlemskabet omgående hvis Sønderborg City 
Fitness føler at dette er påkrævet. Sker dette vil evt. uudnyttet forudbetaling blive tilbagebetalt (dog ikke 
indmeldelsesgebyr). Såfremt et medlem misligholder medlemskabsaftalen har Sønderborg City Fitness ret til
at ophøre medlemskabet.

Jeg indmelder mig hermed i Sønderborg City Fitness og bekræfter ovenstående oplysninger og betalinger 
samt at jeg har læst og forstået de anførte regler.

__________________________________  ___________________________________________________
     Dato                    Underskrift                  Forældre/værges underskrift hvis medlemmet er under 18år


