MEDLEMSVILLKOR HOS WORKOUT LJUNGBY (BRA KONSULTING I
SMÅLAND AB) Nedan kallad W-Ljungby.
Drottninggatan 10a, 341 44 Ljungby, Org. nr 559112-1586
Besöksadress: Kungsgatan 32, 341 31 Ljungby
1. Medlemskap Detta medlemskap är personligt och ger kunden full rättighet att utnyttja WLjungby utvalda träningsutbud eller annan, utsedd av W-Ljungby, likvärdig leverantör av
träning.
2. Hälsotillstånd Varje medlem ansvarar själva för att deras hälsotillstånd är sådant att de utan
risk kan delta i och utföra aktiviteterna på W-Ljungby.
3. Doping W-Ljungby har nolltolerans vad det gäller bruk av dopingklassade preparat. Medlem
kan komma att stängas av med omedelbar verkan om inte omedelbar rättelse sker
4. Trivselregler och träningsföreskrifter Medlemskort, om sådant är tilldelat

medlemmen, skall scanna av i W-Ljungbys passeringssystem varje gång en medlem
besöker gymmet för träning. För att säkerställa identitet har medlem genom
medlemskapet accepterat att foto på medlem kopplas ihop med andra personfakta.
Det åligger alla medlemmar att ta del av och följa gällande trivselregler. Medlem skall
även följa de anvisningar avseende träningsmetoder och användning av utrustning
som meddelats, skriftlig eller muntlig av W-Ljungbys personal. Lokalerna är endast
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avsedda för träningsrelaterad verksamhet och får av medlem uteslutande nyttjas för träning.
Medlem förutsätts alltid uppträda på ett sätt som inte stör övriga medlemmar eller personal.
Om medlem uppträder störande eller inte följer trivselregler och anvisningar har W-Ljungby
rätt att begränsa de tider medlemmen får vistas på anläggningen eller medlemmens
användning i övrigt av anläggningen alternativt helt avbryta medlemskapet, varvid
medlemmens betalningsskyldighet för pågående avtalsperiod består. W-Ljungby värnar om
alla människors lika värde. Därav kräver vi att våra medlemmar visar varandra och vår
personal hänsyn och respekt oavsett kön, könsöverskridande identitet, funktionsnedsättning,
etnisk tillhörighet, trosuppfattning, sexuell läggning eller ålder. Vi har nolltolerans mot
handlingar som kan upplevas som kränkande eller nedsättande av medlemmar och personal.
Detta inkluderar ord, kroppsspråk, klädsel och andra uttrycksformer. Vidare tillåter vi endast
träning i rena träningskläder. Det är inte tillåtet att träna i bar överkropp, barfota, i jeans
eller arbetskläder.
Avtalstid och uppsägningar Medlemskapet är ett tillsvidareavtal och baseras på olika
minimiperioder. Aktuell minimiperiod gäller från och med inträde av medlemskap och en
uppsägning av medlemskapet skall ske på anläggningen. Betalning sker i förskott för hel
kalendermånad med två månaders uppsägningstid.
Övervakning av lokalen Jag är medveten om att det dygnet runt pågår/kan pågå
kameraövervakning vid in-och utgång av anläggningen och ger härmed mitt godkännande till
det. Vid ev polisanmälan överlämnas allt material till polisen.
Debitering All löpande debitering sker i förskott på förfallodagen vilket är den 27 i varje
månad. Om denna dag infaller på en helgdag kommer betalning att belasta kontot närmaste
bankdagen innan förfallodag. Om täckning saknas och påminnelse skickas till medlem
gällande utebliven betalning tillkommer påminnelseavgift vid varje tillfälle på sextio (60)
kronor. Om medlem dröjer med betalning, mer än tolv (12) dagar efter angiven förfallodag,
äger W-Ljungby att omedelbart kräva betalning för hela medlemsperioden. W-Ljungby
förbehåller sig rätten att vid utebliven betalning sända ärendet vidare till inkasso. Genom
tecknande av detta medlemskap ger kunden W-Ljungby rättighet att överlåta betalningar
kopplade till detta avtal till annan part.
Gäster Som medlem är jag kvalificerad att ta med gäster enligt gällande bestämmelser och
priser.

9. Ansvar för medlemmars ägodelar och olycksfall W-Ljungby ansvarar inte för förluster p.g.a.
stöld, inbrott eller av annan anledning för skador på medlemmars eller andra besökares
tillhörigheter. W-Ljungby ansvarar heller inte för personskador som förorsakats medlem
p.g.a. olycksfall eller till följd av annan besökares agerande eller brist härpå.
10. Avstängning och uteslutning av medlem W-Ljungby förbehåller sig rätten att utan angivande
av skäl omgående avbryta detta avtal. Vid sådant förhållande återbetalas samtliga
outnyttjade förskotts betalda avgifter. I grova fall av regelbrott, som t ex utlåning av
medlemskort till obehöriga, debiteras man som medlem 1500kr och sker det fler tillfällen
kommer uteslutning av medlem utan någon återbetalning av eventuellt innestående tid eller
startavgift.
11. Medlemsregistrering Alla medlemmar registreras i en databas. Genom att underteckna detta
avtal godkänner medlemmen denna registrering med personuppgifter och tillåter även WLjungby samarbetspartners att informera om förmånliga erbjudande.
12. Autogiromedgivande Ett medlemskap kan betalas via autogirodebitering. Om medgivandet
upphör innan medlemskapet utgång är medlemmen förpliktigad att betala kvarstående
summa kontant alt. via faktura. För att kunna teckna ett medlemsavtal via autogiro krävs det
att minimiålder är 18 år. För tränande som ej fyllt 18 år krävs det att målsman tecknar
medlemsavtal för dennes räkning.
13. Kidszone Medlem har rätt att använda Kidszone under bemannade och likaså icke
bemannade tider. Ytan är till för att lämna sitt/sina barn under tiden medlemmen befinner
sig i någon av träningslokalerna. Målsman ansvarar för att barnet/barnen ej befinner sig i
något av rummen medlemmarna tränar i. W-Ljungby ansvarar ej för barn under tiden
medlemmen tränar. W-Ljungby ansvarar inte för personskador som förorsakats barn p.g.a.
olycksfall eller till följd av annat barns agerande eller brist härpå.
14. Prisändringar Eventuell prishöjning meddelas medlem minst sextio (60) dagar innan den
träder i kraft. Medlem kommer därmed ges möjlighet att frånträda avtalet.
15. Avtalstid W-Ljungby har ingen obligatorisk bindningstid på månadsavtal där betalning sker
via autogiro. Uppsägningstiden är två (2) månader från det att W-Ljungby har mottagit en
uppsägning av medlem. Sex (6) respektive tolv (12) månaders betalda avtal löper automatiskt
ut efter avtalsperioden.
16. GDPR W-Ljungby behandlar alltid dina personuppgifter med största möjliga hänsyn till din
integritet. Uppgifter om medlem behandlas i enlighet med dataskyddsförordningen (GDPR).
Om du som registrerad önskar information om vilka uppgifter som behandlas av W-Ljungby,
kommer detta meddelas av W-Ljungby. W-Ljungby med org.nr 559112–1586, adress
Drottninggatan 10a, 341 44 Ljungby, är ansvarig för behandlingen av dina personuppgifter
(Personuppgiftsansvarig). Vi värnar om din personliga integritet och strävar efter att alltid
skydda dina personuppgifter på bästa sätt och att följa svensk dataskyddslagstiftning,
inbegripet dataskyddsförordningen (GDPR). Har du frågor om vår policy och behandlingen av
dina personuppgifter, vill radera eller ändra felaktiga uppgifter kan du kontakta oss
på: info@workoutljungby.se

