
Medlemskontrakt & Indmeldelsesformular
GENERELT

Følgende vilkår og betingelser gælder mellem medlemmet og udbyder. Ved at acceptere nærværende 
betingelser samtykker du som medlem til, at disse til enhver tid er gældende og regulerer forholdet mellem 
dig og udbyder i enhver sammenhæng.

MEDLEMSKAB

Kontingent er DKK 279,- for medlemmer, DKK 199,- for ungdomsmedlemmer, per måned. Betaling foregår 
via Betalingsservice. Medlemmet betaler ved indmeldelse for de resterende dage i indeværende måned 
(DKK 10,- per dag), samt for den næste måned. Første  betaling kan ske per Mobilepay til 42465950 eller 
med bankoverførsel til klubbens konto (reg. nr. 2360 / kontonr. 0747666768 ) Herefter trækkes den 
månedlige ydelse automatisk over Betalingsservice.

Medlemskabet er løbende, dog bindende i minimum 3 hele mdr., før det kan opsiges. Opsigelse af 
medlemskab skal ske skriftligt. Opsigelse træder i kraft en måned efter udgangen af indeværende måned. 
Medlemskabet er personligt og giver medlemmet ret til at deltage i foreningens aktiviteter, den udbudte 
træning og stemme på generalforsamlinger.

BRUD PÅ KONTRAKT ELLER ORDENSREGLER

I tilfælde af brud på kontrakt og/eller ordensregler kan foreningens bestyrelse udelukke medlemmet fra 
træning, i en periode der maksimalt kan vare til næste generalforsamling.

HOLD OG TIDER

Der garanteres ikke for et specifikt antal hold. Aftalen dækker adgang til de udbudte hold. Ændring i tider og 
lokationer kan forekomme. Ændringer vil blive udmeldt på https://www.facebook.com/groups/fightsportkoege/

ANSVAR

Medlemmet er selv ansvarligt for at dette kan træne uden helbredsrisiko for sig selv eller klubbens andre 
elever. Kampsportstræning o.l. er betegnet som ”farlig sport” og deltagelse sker på medlemmets eget ansvar.
Beskadigelse af inventar såsom spejle, udstyr eller andet er for medlemmets egen regning, uagtet at dette er
med forsæt eller uheld.

ANDRE FORBEHOLD

Medlemmet kan ved skriftlig henvendelse overgå til et ”passivt medlemskab”. Passive medlemmer kan ikke 
deltage i træning og aktiviteter udover generalforsamlinger. Henvendelse skal rettes senest d. 15, hvis den 
skal træde i kraft den følgende måned. Ligeså tilbagegang til normalt medlemskab. Kontingent for passivt 
medlemskab er  DKK 100,-.

RENTE OG RYKKERGEBYRER

Ved forsinket betaling af kontingent opkræves rente og rykkergebyrer i henhold til renteloven. Afvises 
Betalingsservice-betaling uden aftale, pålægges et gebyr på DKK 100,-. Tilmelder medlemmet ikke 
kontingentet til Betalingsservice, uagtet denne er uden skyld deri, opkræves et gebyr på DKK 71,- pr. 
opkrævning.

OVERDRAGELSE AF KONTRAKT

Udbyder kan overdrage denne aftale til en anden juridisk entitet (eks. Inkasso), hvorefter denne indtræder 
som ny anden part. Dette kan ske uden yderligere varsel og vil ikke have indflydelse på medlemmets 
opsigelsesfrist, ansvar eller andre betingelser for aftalens videre forløb.

FORBEHOLD

Udbyder forbeholder sig retten til at ændre i betingelserne uden forudgående varsel. Alle ændringer skal 
annonceres via klubbens facebookgruppe: https://www.facebook.com/groups/fightsportkoege/ 

Udbyder er aldrig erstatningsansvarlig ved ansvar som er uden for udbyders kontrol, dette værende 
oversvømmelser, brande, strejker, DSB, eller øvrige force majure hændelser m.v.
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Nedenstående oplysninger bruges til oprettelse af eleven i foreningens medlemsstyringssystem og 
oprettelse af kontingentbetalingsaftale via Betalingsservice. 

Medlemsinformation

Fornavn:________________________ Efternavn:______________________________

Adresse:________________________ Postnr._____________ By: ________________

Telefonnr:_______________________ Evt. værge telefonnr:______________________

Email:__________________________ Evt værge email:_________________________

Fødselsdato:_____________________

Betalingsinformation

Kontohaver Navn(blokbogstaver):___________________________________________

Kontohaver CPR:________________________________________________________

Reg. Nr (4 cifre):______________ Kontonr. (10 cifre)________________________

Underskrift indikerer at medlemmet er indforstået med kontrakten for medlemskab, og at medlemmet er 
indforstået med at kontingent trækkes over Betalingsservice. Såfremt kontoen tilhører en anden end 
medlemmet, underskriver kontohaver separat.

Alle felter der ikke er markeret med ”Evt.” skal udfyldes. 

Dato:

_________________________________________________

Medlem underskrift:

_________________________________________________

Evt. værge underskrift:

_________________________________________________

Evt. kontohaver underskrift:

_________________________________________________
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