Allmänna villkor för medlemskap

2020-01-01

1. Allmänt
Dessa allmänna villkor gäller för avtal om medlemskap på Club Wellness Oasen AB (”Oasen”)
och mellan den person (”Medlem”) som är namngiven i köpeavtalet, till vilket villkoren utgör en
integrerad del.
Medlemskapet inkluderar deltagande i anläggningens utbud enligt Medlems avtalet under
schema/öppettider. Oasen förbehåller sig rätten att ändra scheman och antal pass/vecka.
Säsongsmässiga förändringar av öppettider/schema förekommer och annonseras via Oasens
hemsida och sociala medier.
Minimiålder för tecknande av avtal/medlemskap är 18 år. För tränande som ej fyllt 18 år krävs att
målsman tecknar medlems avtal samt har betalningsansvar för dennes räkning. Lägsta ålder för
att träna hos oss är 13 år. Om du är mellan 13-17 år kan Du träna själv under angivna tider för
Ungdomskortet, under övriga öppettider med sällskap av en vuxen medlem.
Träna på andra anläggningar
Ett medlemskap på Oasen ger Medlemmen möjlighet vid resa att träna på andra anläggningar,
gratis eller till ett mycket förmånligt pris. Läs mer om vilka vi samarbetar med, vad som gäller och
hur det går till på:

•
•

CMS anslutna anläggningar: https://cms-travelpass.com/
Klubb Sverige anslutna anläggningar https://ksmobil.se/

Distansavtalslagen
Oasen följer distansavtalslagen vid köp via vår hemsida. Under förutsättning av att tjänsten
/träningen inte påbörjats har kund rätt att under ångerfristen få tillbaka erlagt belopp för varor och
tjänster. Inom 14 dagar från köptillfället (”ångerfristen”) har kund som är privatperson rätt att
skriftligen, i mail till info@sportscluboasen.se meddela om hen ångrat sitt köp.

2. Medlemskap, Priser och Betalning
Medlemskapet är personligt och kan inte överlåtas eller nyttjas av annan person, gäller från och
med det startdatum som anges och i den omfattning och för den period Medlemmen har bundit
sig för och som anges i Medlems avtalet.
En Medlemsavgift om 200 kr per år debiteras i samband tecknande av nytt avtal och därefter
löpande, årligen i samband med debitering av ordinarie månadsavgift i maj- eller november
månad.
Priser och avgifter för medlemskap för träning och andra tilläggstjänster framgår av Oasen:s vid
var tid gällande prislista. Oasen erbjuder tre typer av avtal; kontantavtal, autogiroavtal och
konto/kreditavtal som framgår av köpeavtalet.
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Vid kontantavtal erlägger medlemmen betalning medlemsavgiften och för hela avtalsperioden vid
avtalets ingående. Betalningen sker på plats i anläggningen med bank/kreditkort, swish eller en
faktura med 14 dagars betalningstid, vid faktura tillkommer en faktureringsavgift med 150 kr.
Vid autogiroavtal och konto/kreditavtal delas kostnaden för hela avtalsperioden upp i lika stora
betalningar som månadsvis dras från ett av medlemmen anvisat bankkonto, s.k. autogiro eller
från medlemmens anvisade konto/kreditkort.
Vid betalning med konto/kreditkort sker debitering i förskott och därefter är förfallodagen den dag
avtalet tecknades varje månad. Undantaget om den dagen infaller på en helgdag då betalning
kommer att belasta kortet närmaste bankdag innan förfallodagen.
Vid betalning via autogiro sker dragning av medlemsavgiften i efterskott från bankkontot
månadsvis de tre sista bankdagarna under innevarande månad och första bankdagen på ny
månad.
Om medel saknas på Medlemmens bankkonto eller konto/kreditkort dagen för överföring
/debitering, skickar Oasen en påminnelsefaktura till medlemmen på förfallen betalning. Betalas ej
påminnelsefakturan inom den angivna betalningsfristen så skickar Oasen skulden till inkasso.
Oasen har rätt att debitera Medlemmen faktureringsavgift, dröjsmålsränta enligt räntelagen och, i
förekommande fall, kostnader för inkasso.

3. Pris- och avtalsändringar
Oasen har rätt att utföra prisjusteringar av löpande avtal (efter den bundna avtalstidens utgång)
och andra avgifter. Information om kommande prisjusteringar meddelas minst 45 dagar i förväg.
Oasen har även rätt att vid behov utföra generella ändringar i Allmänna Villkor för Medlems avtal
och tillhörande bilagor. Ändringar meddelas minst 45 dagar innan ändringar börjar att gälla.

4. Förlängning
Förlängning av medlemskapet innebär att avbrott i ordinarie avtalsperiod görs på grund av något
giltigt skäl. Vid förlängning avbryts betalning av månadsavgiften fram till dess att skälet för
avbrottet upphör och träningen återupptas. Förlängningens längd i tiden bestäms så långt möjligt
i förväg i samband med beviljande. Den årliga medlemsavgiften löper under tiden för
förlängningen.
Förlängning av medlemskapet kan beviljas vid längre tids sjukdom (minst 1 månad), graviditet
och längre tids (minst 1 månad) arbete eller studier på annan ort.
Begäran om förlängning av medlemskap skall meddelas skriftligen där skälet anges, via mail till
info@sportscluboasen.se.
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5. Uppsägning
Uppsägning skall ske skriftligen, i mail till info@sportscluboasen.se, eller på blankett som
tillhandahålls av Oasen. Eventuella medlemskort och tag återlämnas till anläggningen avslutad
medlemskap.
För att Oasen skall ha möjlighet att utreda och åtgärda eventuella problem eller önskemål om
förbättringar på anläggningen, är det en fördel om orsaken till uppsägningen kan fastställas.
Vi på Oasen uppskattar därför om uppsägning sker skriftligen på blanketten som tillhandahålls av
Oasen, som ett redskap för oss att förbättra och utveckla vår verksamhet.
Uppsägning av autogiroavtal och konto-/kreditavtal med bestämd avtalsperiod ska ske minst en
(1) månad före avtalstidens utgång. Om sådana avtal inte sägs upp fortsätter de att gälla
löpande med en månad i taget under samma villkor och med för tiden aktuella priser.
Löpande autogiroavtal och konto-/kreditavtal har en uppsägningstid på en (1) månad och upphör
att gälla vid nästa hel kalendermånads utgång.
Kontantavtal upphör automatiskt vid avtalstidens slut.
Oasen har rätt att säga upp Medlemsavtalet och stänga av Medlemmen med omedelbar verkan
om medlemmen väsentligen bryter mot Medlemsavtalet enligt nedan:
•
•

Missköter betalningar, såsom att betalning trots påminnelser, inte erläggs i tid till Oasen
Bryter mot säkerhets- eller ordning regler och anvisningar givna av Oasens Personal så
att risk för ohälsa eller personskada för medlem eller annan person uppstår eller vid risk
för skada på träningsredskap eller lokalerna.

6. Hälsotillstånd
Medlem ansvarar själv för att hälsotillståndet är sådant att de utan risk kan delta i aktiviteterna på
Oasen eller vid egen träning.

7. Ansvar för ägodelar och olycksfall
Oasen ansvarar ej för förlust på grund av stöld, inbrott eller skada på medlemmens eller gäst
egendom. Medlemmen rekommenderas att använda de låsbara skåp med eget lås som finns i
omklädningsrum.
Oasen ansvarar inte för personskador som förorsakats kund på grund av olycksfall eller till följd
av annan besökares agerande eller brist därpå.
Oasen ansvarar för personskador som åsamkats kunden orsakade av vårdslöshet från Oasens
sida. Har den skadelidande själv uppsåtligen eller genom grov vårdslöshet medverkat till skadan
t ex genom att inte följa gällande instruktioner kan ett eventuellt skadestånd komma att jämkas
efter vad som är skäligt med hänsyn till graden av vållande från Oasen respektive den
skadelidandes sida och omständigheterna i övrigt.
Ersättning för indirekt skada såsom förlorad arbetsförtjänst m.m. utgår inte under några
omständigheter. Oasen rekommenderar att medlem eller gäst tecknar egen relevant försäkring
för sådana skadehändelser.
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8. Säkerhets- och ordningsregler
Giltigt medlemsbevis och identifikation skall kunna uppvisas för Oasens personal varje gång
medlemmen besöker anläggningen. Det åligger medlemmen att ta del av och följa gällande
regler och instruktioner. Medlem skall följa de anvisningar avseende metoder och användning av
utrustning som meddelats, skriftligen eller muntligen av Oasen personal och instruktörer.
Utförliga säkerhets- och ordningsregler finns beskrivna i bilaga som finns tillgänglig i
anläggningen och på vår hemsida, www.sportscluboasen.se

9. Ändring av kundens personuppgifter
Medlemmen skall omgående underrätta Oasen om ändring av personfakta som namn, adress,
telefonnummer eller e-mailadress. Oasen ansvarar inte för de fall där eventuell
betalningspåminnelse eller information inte når medlemmen på aktuella angivna adressen.

12. Kundregister i databas
Alla medlemmar registreras i en databas. Genom godkännande av detta avtal godkänner kunden
den registreringen. Oasen behandlar uppgifter om kunden för att kunna tillhandahålla och
administrera kundsystem som kunden har samtyckt till. Kundens uppgifter behandlas i enlighet
med personuppgiftslagen och finns beskrivna i bilaga som finns tillgänglig i anläggningen och på
vår hemsida, www.sportscluboasen.se

13. Medgivande
Genom att jag, som undertecknande medlem, godkänner villkoren medger jag att uttag får göras
från angivet konto/kort eller dragning via augiro på begäran av betalningsmottagaren Club
Wellness Oasen AB för överföring till denne.
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