
 

 
Medlemsbetingelser 

 
 
Medlemskab:  
Medlemskabet er personligt og kan IKKE benyttes af andre.  
Aldersgrænsen for medlemskab er 15 år, som bedes respekteres. NBSIF Fitness kan til enhver tid lukke et 
medlemskab, hvis dette krav ikke overholdes.  
Ændringer i persondata som f.eks. navn, adresse, e-mail, telefonnummer, bank, kontonummer mv. skal 
øjeblikkeligt meddeles til NBSIF Fitness.  
 
Nøglebrik:  
Nøglebrikken skal registreres for at få adgang til centret. Mister eller beskadiger et medlem sin nøglebrik, 
skal der laves et nyt mod betaling af gældende pris for nøglebrik. Nøglebrikken er personlig, og må ikke 
bruges til at lukke andre ind med. Misbrug medfører bortvisning.  
 
Varighed:  
Dit medlemskab er løbende indtil du selv opsiger det. 
Har du betalt for et års medlemskab er det bindende.  
 
Opsigelse af medlemskab: 
Et medlemskab kan til enhver tid opsiges med et varsel på løbende måned, dog senest den 15. i pågældende 
måned. Opsigelse skal ske ved at følge formularen på vores hjemmeside. Såfremt der opstår tvivl om, 
hvorvidt et medlemskab er opsagt, skal medlemmet kunne dokumentere, at der uomtvisteligt er sket en 
opsigelse.  
 
Betaling:  
Ved oprettelse af et medlemskab betales kontant for den indeværende måned, den efterfølgende måned, 
samt et oprettelsesgebyr. Herefter bliver den månedlige ydelsen trukket d.1 i hver måned. Eller 12 måneder 
efter indmeldelse på årsmedlemskab. 
 
For sen betaling:  
Hvis medlemmet ikke betaler senest 9 dage efter den angivne forfaldsdato, vil systemet automatisk slette 
medlemskabet, og nøglebrikken sættes ud af funktion. Ønsker man fortsat at være medlem, skal man melde 
sig ind på ny.   
 
Helbredstilstand og personskade:  
Al træning sker på eget ansvar.  
Et medlem er selv ansvarlig for at være i en helbredstilstand, der tillader deltagelse i aktiviteter hos NBSIF 
Fitness. NBSIF Fitness tager heller ikke ansvar for personskader på et medlem som følge af en ulykke eller 
andre besøgendes handlinger eller mangelfulde handlinger.  
 
Værdigenstande:  
NBSIF Fitness anbefaler, at alle genstande af værdi opbevares i et aflåst skab under træning.  
NBSIF Fitness bærer ikke noget ansvar for tab på grund af tyveri eller tingskade.  
 
Ordensregler:  
Under træning skal der altid anvendes beklædning/træningstøj og sko der er beregnet til indendørs træning. 
Ved træning i maskinerne skal der benyttes et håndklæde. Udstyr og faciliteter skal ryddes op, efterhånden 
som træningen skrider frem. Husets regler skal overholdes. De findes på hjemmesiden og på opslag i 
centeret.  
 
  



 

Afmelding af holdreservation:  
Er et medlem forhindret i at benytte en holdreservation, skal der meldes afbud senest 2 timer før 
starttidspunktet. Dette er af hensyn til dem der måtte stå på venteliste, så de har mulighed for at rykke op på 
holdet.  
 
Udelukkelse af medlem:  
NBSIF Fitness kan til enhver tid – ved f.eks dårlig opførelse, afbryde enhver aftale om medlemskab med 
øjeblikkelig virkning. I så fald tilbagebetales samtlige uudnyttede forudbetalinger, dog ikke 
oprettelsesgebyr. I grove tilfælde af brud på medlemsbetingelserne, som f.eks. doping eller udlån af 
medlemskort, sker der ikke tilbagebetaling af nogen art.  
 
Doping:  
NBSIF Fitness er medlem af Anti Doping Danmark. Et medlem er forpligtet til at lade sig teste for doping, 
hvis en af Anti Doping Danmarks repræsentanter forlanger det. Nægter et medlem at lade sig teste uanset 
årsag, bliver det betragtet som en positiv prøve. En positiv prøve medfører at medlemskabet ophører 
øjeblikkeligt, og medlemmet skal betale alle omkostninger der er forbundet med testen. NBSIF Fitness 
videregiver oplysningerne om en positiv prøve til Anti Doping Danmark og DFHO. En positiv prøve giver 
mindst 2års karantæne i alle motion og fitnesscentre som er medlem af Anti doping Danmark og DFHO.  
 
Ændring af medlemsbetingelser:  
NBSIF Fitness kan ændre medlemsbetingelserne inkl. priser med et varsel på 30 dage. Ændringer meddeles 
via mail. NBSIF Fitness har til enhver tid ret til at foretage sædvanlige ændringer i holdaktiviteter, lokaler, 
udstyr og åbningstider.  
 
Medlems information:  
NBSIF Fitness opslår løbende relevant information om nye tiltag og events osv. Se vores FB side.  
 
Fri træning:  
Ingen har fri træning uden at man er instruktør/hjælper kontrakt eller sponsor 
 
Ferie og helligdage:  
Holdplanen vil blive nedjusteret i skolens ferier. 
 


