Allmänna villkor för medlemskap i SEAM Gym & Yogacenter

ALLMÄNT
Allmänna villkor avseende medlemskap i SEAM Gym & Yogacenter hör till det avtal om
medlemskap som ingåtts mellan SEAM Gym & Yogacenter och medlemmen (medlemsavtal).
MEDLEMSKAP
Medlemskap i SEAM Gym & Yogacenter är personligt och kan icke överlåtas till annan
person. Medlemskapet kan ej sägas upp i förtid och löper enligt avtalad period. Avtalad
period är den tidsperiod som medlemsavtal och medlemsvillkor minst ska gälla räknat från
avtalat startdatum till bindningstidens slut.
SEAM Gym & Yogacenter ansvarar ej för personliga ägodelar.
All träning sker under eget ansvar. SEAM Gym & Yogacenter ansvarar ej för uppkommen
personskada eller skada på egendom som sker under vistelse i vår träningsanläggning.
Medlem har eget ansvar för att hon/han är i fysisk kondition för att tillgodogöra sig träning
eller behandling.
Medlem i SEAM Gym & Yogacenter skall vara fyllda lägst 15 år.
För medlem som ej fyllt 18 år krävs målsmans godkännande. Adressändring skall informeras
till SEAM Gym & Yogacenter omgående av medlemmen.
När medlemskap är beviljat skall årsavgift betalas. Då avtal om autogiro valts debiteras
årsavgift vid första månadsdragning per kalenderår.
TRÄNINGSANLÄGGNINGEN OCH TILLGÄNGLIGHET
Medlemmen har tillgång till SEAM Gym & Yogacenters träningsanläggning enligt anslagna
öppettider. Om SEAM Gym & Yogacenter eventuellt förändrar öppettider berättigar detta ej
till förlängning av gällande medlemskontrakt.
TRIVSELREGLER
Av utrymmes och brandsäkerhetskäl skall dina ytterkläder och väskor förvaras i
förvaringsskåpen i omklädningsrummen.
Observera att SEAM Gym & Yogacenter ej ansvarar för personliga ägodelar.
Vi eftersträvar fräscha träningslokaler.
Använd alltid inomhusskor då du tränar och se till att torka av maskiner och redskap efter
dig. Papper och rengöringsmedel finns utplacerat i lokalen.
Plocka undan vikter och redskap och häng tillbaka på dess plats.
Tänk på dina medtränande och tvätta dina träningskläder ofta. Det är ej tillåtet att träna i
bar överkropp.
Lös krita/magnesium/kalk eller motsvarande är ej tillåtet att använda gymmet.
När du tränar på SEAM Gym & Yogacenter förbinder du dig till att följa kommunens
dopingpolicy PRODIS.
Fotografering och filmning får endast ske efter godkännande från ansvarig på SEAM Gym &
Yogacenter.
Är dokumenterandet för privat bruk är det tillåtet så länge ingen annan medlem tar illa upp
eller kommer med i bild. I omklädningsrum är fotografering och filmning ej tillåtet.
På SEAM Gym & Yogacenter håller vi en god och trevlig samtalston med varandra

MISSKÖTSEL OCH DOPING
Riksidrottsförbundets dopinglista av förbjudna preparat eller prestationshöjande medel är
strängt förbjudna på SEAM Gym & Yogacenter. SEAM Gym & Yogacenter förbehåller sig
rätten att iscensätta oanmälda kontroller. Grov misskötsamhet av annat slag såsom allvarliga
hot, våldsamt uppträdande eller andra liknande fall av misskötsamhet är strängt förbjudet.
Tillsammans verkar vi för prevention av doping i Sverige, i PRODIS, ett nationellt nätverk som
arbetar för att motverka användningen av anabola androgena steroider och andra
dopingpreparat.
JUSTERING AV MEDLEMSKONTRAKT -OCH VILLKOR
SEAM Gym & Yogacenter förbehåller sig rätten att justera medlemskontrakt och
medlemsvillkor. Vid justering som är till medlemmens nackdel, står medlemmen fritt att
säga upp medlemsskapet från ändringens ikraftträdande. I detta fall skall uppsägning då
göras senast 30 dagar från mottagandet av SEAM Gym & Yogacenters information.
SEAM Gym & Yogacenter skall skriftligen via e-post informera medlemmen om sådan
justering senast 60 dagar innan justeringen träder i kraft.
TVISTELÖSNING OCH LAGVAL
Medlemsvillkor/medlemskontrakt skall tolkas enligt svensk lag. Tvist mellan SEAM Gym &
Yogacenter och medlem med anledning av medlemsvillkor/medlemskontrakt skall avgöras i
svensk domstol. Vid tvist skall SEAM Gym & Yogacenter och medlemmen i första hand
försöka komma överens. Medlem kan även få tvist prövad av Allmänna
reklamationsnämden.
MEDGIVANDE FÖR KOMMUNIKATION
Medlem samtycker till att SEAM Gym & Yogacenter får kommunicera med medlemmen via
e-post, sms och telefon så länge medlemsskapet är aktivt.
Medlemmen kan närsomhelst be om att dylik kommunikation skall upphöra.
PRIS OCH PRISJUSTERING
Medlem skall betala det pris som framgår av medlemskontraktet. Under bindningstid är
priset skyddat mot eventuella prishöjningar. Efter bindningstid är SEAM Gym & Yogacenter
skyldigt att informera medlem om eventuell prisjustering senast 60 dagar innan prishöjning
träder i kraft samt om avtalets punkt ”Justering av medlemskontrakt – och villkor”.
MEDLEMSKORT
Medlemskortet är en värdehandling och skall alltid uppvisas vid besök på
träningsanläggningen. Vid förlust av medlemskort skall detta anmälas till SEAM Gym &
Yogacenter. Ersättningskort utfärdas mot avgift 150 kr.
AUTOGIRERINGAR
Då medlemsavtalet även inehåller avtal om autogiro kommer dragning ske den 28:e varje
kalendermånad. Medlem förbinder sig att se till att avtalsenligt belopp finns tillgängligt på
det konto som uppgivits i medlemsavtalet. Då likvid saknas på konto sänder SEAM Gym &
Yogacenter en betalningspåminnelse. Vid utfärdad betalningspåminnelse tillkommer
lagstadgad påminnelseavgift. Avisering av dragning av autogiro anses genom medlemsavtal/
medlemsvillkor vara gjord.

UPPSÄGNING AV MEDLEMSKAP
Uppsägning av medlemskap skall göras personligen eller skriftligen till SEAM Gym &
Yogacenters träningsanläggning. Uppsägning av medlemskap bekräftas skriftligen av SEAM
Gym & Yogacenter. Uppsägningstiden är en månad plus återstående dagar i
uppsägningsmånaden. Uppsägning av medlemskap med autogirobetalning kan endast sägas
upp när bindningstiden löpt ut.
Medlem som vill upphäva autogiromedgivandet kommer att erhålla betalningsavier för
resterande månader mot extra avgift.
SEAM Gym & Yogacenter förbehåller sig rätten att med omedelbar verkan och med
angivande skäl säga upp medlemskapet. Skäl för omedelbar uppsägning kan tex. vara:
olovligt utlånande av medlemskort till annan person, brott mot reglerna kring misskötsel och
doping eller om medlem bryter mot andra punkter i medlemsvillkoren.
Uppsägning av medlemskap skall lämnas skriftligen till medlemmen och denne har en frist på
10 dagar att vidta rättelse, såvida annat ej meddelats i uppsägningen. Då omedelbar
uppsägning verkställts har medlemmen rätt att få outnyttjad årsavgift åter. Då medlem
brutit mot regler kring misskötsel och doping äger medlemmen ej rätt att erhålla rättelse av
avgift.
UTEBLIVEN BETALNING
Vid utebliven betalning av tre månadsavgifter är medlemmen och SEAM Gym & Yogacenter
överens om att samtliga återstående månadsavgifter för hela bindningstiden har förfallit till
omgående betalning. Bristande täckning vid autogirodragningsförsök anses som utebliven
betalning. SEAM Gym & Yogacenter har rätten att efter tre uteblivna månadsbetalningar
skicka en inbetalningsavi på samtliga återstående månadsavgifter vilken medlemmen är
skyldig att betala.
INFORMATION OM BANKKONTONUMMER
Om medlemmen önskar ändra det konto autogirobetalningarna dras ifrån skall medlemmen
vända sig till den kontoförande banken.
AVSTÄNGNING VID UTEBLIVEN BETALNING
Om betalning ej sker enligt gällande medlemskontrakt/medlemsvillkor kommer medlem att
stängas av från tillträde till träningsanläggningen tills full betalning skett.
MINIMIÅLDER VID BETALNING VIA AUTOGIRO
Minimiålder för tecknande av autogiromedlemskap är 18 år. För medlemmar som ej fyllt 18
år krävs att målsman tecknar medlemskontrakt och betalningsansvar för dennes räkning.
FRYSNING AV MEDLEMSKAP
Medlem kan frysa sitt medlemskap till en kostnad av 99 kr per månad. Frysning kan göras
upp till sex månader per år. Under denna period kan medlem ej utnyttja sitt medlemskap
och dennes inpasseringskort är inaktivt. Vid skada, sjukdom eller graviditet kan en medlem
frysa sitt medlemskap kostnadsfritt mot uppvisat giltigt intyg. Medlemskapet kan då frysas
minst 30 dagar och som längst sex månader. Vid graviditet fryses medlemmens abonnemang
t.o.m. två månader efter beräknad nedkomst. Frysning av medlemskap ska ske i förväg.

PERSONUPPGIFTER/PERSONUPPGIFTSLAGEN
Behandling av personuppgifter sker utifrån bestämmelserna om integritetsskydd i
personuppgiftslagen (SFS 1998:204). Vid tecknande av medlemskap ger medlemmen sitt
samtycke att personuppgifter lagras av SEAM Gym & Yogacenter.
MEDGIVANDE TILL BETALNING VIA AUTOGIRO
Betalaren medger att betalning får göras genom uttag från angivet konto eller av betalaren
senare angivet konto eller från det konto som är anslutet till angivet bankgironummer, på
begäran av angiven betalningsmottagare för betalning till denne på viss dag
(”förfallodagen”) via autogiro. Betalaren samtycker till att behandling av personuppgifter
som lämnats i detta medgivande behandlas av betalarens betaltjänstleverantör,
betalningsmottagaren, betalningsmottagarens betaltjänstleverantör och Bankgirocentralen
BGC AB för administration av tjänsten. Personuppgiftsansvariga för denna
personuppgiftsbehandling är betalarens betaltjänstleverantör, betalningsmottagaren samt
betalningsmottagarens betaltjänstleverantör. Betalaren kan när som helst begära att få
tillgång till eller rättelse av personuppgifterna genom att kontakta betalarens
betaltjänstleverantör. Ytterligare information om behandling av personuppgifter i samband
med betalningar kan finnas i villkoren för kontot och i avtalet med betalningsmottagaren.
Betalaren kan när som helst återkalla sitt samtycke, vilket medför att tjänsten i sin helhet
avslutas.
ALLMÄNT OM AUTOGIRO
Autogiro är en betaltjänst som innebär att betalningar utförs från betalarens konto på
initiativ av betalningsmottagaren. För att betalaren ska kunna betala via autogiro, ska
betalaren lämna sitt medgivande till betalningsmottagaren om att denne får initiera
betalningar från betalarens konto.
Dessutom ska betalarens betaltjänstleverantör (t ex bank eller betalningsinstitut) godkänna
att kontot kan användas för autogiro och betalningsmottagaren ska godkänna betalaren som
användare av autogiro.
Betalarens betaltjänstleverantör är ej skyldig att pröva behörigheten av eller meddela
betalaren i förväg om begärda uttag. Uttag belastas betalarens konto enligt de regler som
gäller hos betalarens betaltjänstleverantör. Meddelande om uttag får betalaren från sin
betaltjänstleverantör. Medgivandet kan på betalarens begäran överflyttas till annat konto
hos betaltjänstleverantören eller till konto hos annan betaltjänstleverantör.
INFORMATION OM BETALNING
Betalaren kommer av betalningsmottagaren att meddelas belopp, förfallodag och
betalningssätt senast åtta bankdagar före förfallodagen. Detta kan meddelas inför varje
enskild förfallodag eller vid ett tillfälle avseende flera framtida förfallodagar. Om
meddelandet avser flera framtida förfallodagar ska meddelandet lämnas senast åtta
bankdagar före den första förfallodagen. Detta gäller dock ej fall då betalaren godkänt
uttaget i samband med köp eller beställning av vara eller tjänst. I sådant fall får betalaren
meddelande av betalningsmottagaren om belopp, förfallodag och betalningssätt i samband
med köpet och/eller beställningen. Genom undertecknandet av detta medgivande lämnar
betalaren sitt samtycke till att betalningar som omfattas av betalningsmottagarens
meddelande enligt denna punkt genomförs.

TÄCKNING SKALL FINNAS PÅ KONTOT
Betalaren ska se till att täckning finns på kontot senast kl. 00.01 på förfallodagen. Har
betalaren ej täckning på kontot på förfallodagen får betalningsmottagaren göra ytterligare
uttagsförsök under de kommande bankdagarna. Betalaren kan på begäran få information
från betalningsmottagaren om antalet uttagsförsök.
STOPPA BETALNING (ÅTERKALLELSE AV BETALNINGSORDER)
Betalaren får stoppa en betalning genom att kontakta antingen betalningsmottagaren senast
två bankdagar före förfallodagen eller sin betaltjänstleverantör senast bankdagen före
förfallodagen vid den tidpunkt som anges av betaltjänstleverantören.
Om betalaren stoppar en betalning enligt ovan innebär det att den aktuella betalningen
stoppas vid enskilt tillfälle. Om betalaren vill att samtliga framtida betalningar som initieras
av betalningsmottagaren ska stoppas måste betalaren återkalla medgivandet.
MEDGIVANDETS GILTIGHETSTID, ÅTERKALLELSE
Medgivandet gäller tills vidare. Betalaren har rätt att när som helst återkalla medgivandet
genom att kontakta betalningsmottagaren eller sin betaltjänstleverantör. Meddelandet om
återkallelse av medgivandet ska för att stoppa ännu inte genomförda betalningar vara
betalningsmottagaren tillhanda senast fem bankdagar före förfallodagen alternativt vara
betalarens betaltjänstleverantör tillhanda senast bankdagen före förfallodagen vid den
tidpunkt som anges av betaltjänstleverantören.
RÄTTEN FÖR BETALNINGSMOTTAGAREN OCH BETALARENS BETALTJÄNSTLEVERANTÖR ATT
AVSLUTA ANSLUTNINGEN TILL AUTOGIRO
Betalningsmottagaren har rätt att avsluta betalarens anslutning till autogiro trettio dagar
efter det att betalningsmottagaren underrättat betalaren härom. Betalningsmottagaren har
dock rätt att omedelbart avsluta betalarens anslutning till autogiro om betalaren vid
upprepade tillfällen inte har haft tillräcklig kontobehållning på förfallodagen eller om det
konto som medgivandet avser avslutas eller om betalningsmottagaren bedömer att
betalaren av annan anledning ej bör delta i autogiro. Betalarens betaltjänstleverantör har
rätt att avsluta betalarens anslutning till autogiro i enlighet med de villkor som gäller mellan
betalarens betaltjänstleverantör och betalaren.

