
 

 

Medlemsaftale 

Navn:___________________  Tlf. nr.___________________ 

Adresse:_________________  Cpr.nr.___________________ 

Postnr./By:_______________  E-mail:___________________ 

 

 3 mdr. medlemskab kr. 600,00 

 12 mdr. medlemskab kr. 1.500,00 

 12 mdr. medlemskab barn/ung kr. 1.000,00 

 12 mdr. medlemskab + 65 år kr. 1.200,00 

 Indmeldelsesgebyr (engangsbeløb) kr. 150,00 pr. medlem. 

Når indmeldelsesgebyr og medlemskab er indbetalt får medlemmet kyndig instruktion og programlægning 

samt udleveret ”brik”. Indbetaling skal ske på konto nr. 7170-2444317.  

Medlemmet er ved underskrift af denne aftale berettiget til at anvende centerets faciliteter i perioden som 

angivet herover. I tilfælde af sygdom kan medlemmet ved fremvisning af lægeattest sætte medlemskabet ”på 

hold”. Medlemskabets uopsigelighedsperiode forlænges med den tilsvarende periode, som medlemmet er 

sat ”på hold”. Der udleveres ”nøglebrik”. Hvis du mister eller beskadiger din brik, skal det straks meddeles 

centeret. Ny brik udleveres ved betaling af kr. 100,00. Når betalt medlemskab udløber, vil brikken automatisk 

blive afmeldt systemet. Nøglebrik udleveres dog ikke til børn op til og med 14 år. Børn må kun træne 

ifølge med voksent medlem, der har det fulde ansvar for barnet. 

Jeg accepterer at udvise samarbejdsvilje over for medarbejdere og andre medlemmer og at følge centerets 

instruktioner for at opnå bedst mulige resultater. Jeg friholder centeret for sagsanlæg eller krav som måtte 

opstå i forbindelse med min anvendelse af centerets faciliteter og samtidig erklærer jeg hermed at jeg ikke 

lider af nogen sygdom eller tilstand som kan forhindre min brug af centerets maskiner og udstyr. Jeg 

tilkendegiver at der ikke er givet mig løfter eller garantier i forbindelse med mit medlemskab. 

Jeg er indforstået med, at centeret opbevarer min personlige information i forbindelse med mit medlemskab. 

Informationen anvendes af centerets medarbejdere i forbindelse med fastsættelsen af mine mål således, at 

centeret kan holde mig løbende opdateret. Alle informationer behandles fortroligt. 

Jeg tilkendegiver hermed at have læst og accepteret vilkårene for denne aftale og vedhæftede reglement. 

Linå, den      /      2016 

____________________________  ____________________________ 

Underskrift medlem   Underskrift center  


