Medlemsbetingelser
Følgende betingelser er gældende for medlemskaber hos House of Concrete IVS pr. 15 juli
2017. Alle priser, gebyrer og lign. som der henvises til herunder, vil altid kunne finde på vores
prisside.
Ændringer til prisen, vilkår og betingelser vil blive varslet minimum 1 måned før ændringen træder i kraft.
Ændringer varsles som minimum via vores hjemmeside og via servicemails.

1. Generelt
1.1 Indmelding
Du kan blive medlem i House of Concrete IVS ved indmelding fra vores hjemmeside.
Du har selv ansvaret for løbende at holde de stamdata, som du oplyser ved indmelding, opdateret igennem
hele dit medlemskab i House of Concrete IVS. Dette kan du gøre ved at sende mail til
kontakt@houseofconcrete.dk.
For at blive medlem af House of Concrete IVS, skal du være fyldt 15 år. Hvis du er under 18 år. Skal du
have en forælder eller værge med ved oprettelsen af dit medlemskab. Hvis du er under 15 år, kan du blive
tilmeldt på ungdomshold, hvor minimums alderen er 8 år.
Alle medlemskaber er løbende PBS-medlemskaber og fortsætter indtil det opsiges.

2. Dit medlemskab
Et medlemskab er personligt og må ikke benyttes af eller overdrages til andre.
Et medlemskab giver som udgangspunkt adgang til alle House of Concrete IVS’s faciliteter i hele
åbningstiden, 1 ugentligt forløb og fri benyttelse af drop-in hold. Ungdomsmedlemskab giver adgang til
ugentlig ungdomstræning samt eventuelle ekstra arrangementer for ungdomsmedlemmer.
2.1 Fri træning
HoC lokaler kan benyttes i åbningstiden til fri træning forudsat de ikke anvendes til hold eller arrangementer.
2.2 Holdforløb
Du bliver tilknyttet et fast holdforløb, alle drop-in hold samt fri træning i huset i hele åbningstiden. Du skal
møde op omklædt minimum 5 minutter før holdstart. Kan du ikke deltage på dit hold, skal du frigive din
plads på HoC medlemsside.
2.3 Drop-in hold
Du kan frit deltage på alle drop-in hold, tilmelding sker ved fremmøde minimum 5 minutter før holdstart (vi
har ikke et booking system..
2.4 Ungdomsmedlemskab
Giver adgang til ugentligt træning på et ungdomshold samt eventuelle ekstra arrangementer for
ungdomsmedlemmer.
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Betaling

3.1. Betaling af medlemskab
Alle medlemskaber kræver at du bliver tilmeldt PBS og betaler det dertilhørende PBS gebyr på 10.00 kr. Den
første betaling bliver opkrævet via e-mail, øvrige betalinger vil blive fremsendt med PBS, og den første
regning du modtager vil være pålagt et ekstra PBS gebyr på 39 kr. for administration. Medlemskabet kan
herefter opsættes til automatisk betaling
Betalingen opkræves for 2 mdr. af gangen.
Hvis en PBS aftale ikke er oprettet korrekt eller utidigt afmeldt, forbeholder vi os retten til at opkræve et
gebyr på kr. 39,00 i faktura gebyr.
3.2. Medlemskab med anden betaler
Det er muligt at oprette et medlemskab med en anden betaler. Dette skal gøres lokalt i House of Concrete
IVS.
For at tilknytte en anden betaler, skal dette ske ved dennes underskrift af medlemsbetingelserne.
En anden betaler er foruden de faste månedlige udgifter automatisk også forpligtiget til at hæfte for ekstra
udgifter og gebyrer der opstår som følge af medlemskabet.
3.4. Manglende betaling
Hvis et skyldigt beløb ikke kan blive trukket på din konto til tiden, vil dit medlemskab blive spærret. Herved
har du ikke adgang til House of Concrete IVS.
House of Concrete IVS forbeholder sig ret til at opkræve det skyldige beløb via advokat eller inkasso firma,
samt at rapporterer dårlige betalere til RKI (Riber Kredit Information)
Medlemskabet vil først blive aktiveret når det skyldige beløb er blevet betalt, og medlemmet har fremvist
dokumentation på at det skyldige beløb er blevet betalt.

4. Opsigelse
4.1 Opsigelse af medlemskab
Ønsker du at opsige dit medlemskab i House of Concrete IVS, skal din opsigelse sendes via e-mail til
kontakt@houseofconcrete.dk
Ved opsigelse af dit medlemskab skal du som minimum tilkendegive at du ønsker at opsige medlemskabet
og samtidig oplyse dit fornavn, efternavn fødselsdato og medlemsnummer.
Medlemskabet kan opsiges med ophør til udgangen af den aktuelle betalingsperiode, såfremt dette gøres
senest d. 14 i måneden før en ny betalingsperiode. Modtages opsigelse efter d. 14 i måneden før en ny
betalingsperiode, kan medlemskabet først opsiges til udgangen af næste betalingsperiode.

4.2. Restance
Eventuelle restancebeløb modregnes i tilgodehavende. Hvis du har tilgodehavende stående på kontoen vil
dette udbetales i slutningen af næste lige måned.
Der kan gå op til 30 dage fra udløbet af dit medlemskab, til et eventuelt tilgodehavende er på din konto.
4.3. Tvister og dokumentation
Såfremt der opstår tvivl om, hvorvidt et medlemskab er opsagt, skal du som medlem kunne bevise, at det er
sket en korrekt opsigelse med dato og den bekræftelse på opsigelsen, du har modtaget via mail.
Når du opsiger dit medlemskab via mail kontakt@houseofconcrete.dk, er vigtigt at du gemmer en kopi af
den daterede opsigelse, således at du i tvivlstilfælde kan dokumenterer, at der er sket en korrekt opsigelse.
Det er medlemmets ansvar, at House of Concrete IVS til enhver tid har de korrekte kontaktoplysninger,
herunder korrekt e-mail, tlf. nummer og adresse.
5. Fortrydelsesret
5.1. Fortrydelsesret på medlemskab
For køb af medlemskaber har du 14 dages fortrydelsesret, fra den dag medlemskabet er købt, forudsat at
medlemskabet ikke er taget i brug.
For at gøre brug af fortrydelsesretten, skal du henvende dig til House of Concrete IVS via
kontakt@houseofconcrete.dk.
Hvis du én gang har benyttet dig af fortrydelsesretten er du afskåret fra at købe medlemskab via
hjemmesiden og vi beder dit i stedet henvende dig lokalt i House of Concrete.
6. Huset regler og andre bestemmelser
6.1. Huset regler
Huset regler skal altid følges. Du vil til enhver tid kunne finde de gældende regler på hjemmesiden under
’Husets regler’
6.2. Brud på medlemsbetingelser eller huset regler
Tilsidesættelse af medlemsbetingelser eller Husets regler betragtes som væsentlig misligholdelse, hvorfor
House of Concrete IVS er berettiget til at ophæve medlemsskabet med øjeblikkelig virkning.
Racistiske eller nedladende udtalelser medfører øjeblikkelig bortvisning.
House of Concrete kan i særlige tilfælde forlange fremvisning af lægeerklæring, hvis det vurderes, at
træningen kan være sundhedskadeligt for medlemmet.
6.3. Børn i centeret
Unge (personer mellem 12 og 15 år) må af sikkerhedsmæssige årsager ikke opholde sig uden opsyn i
træningsområdet eller holdsalen. Børn (personer under 12 år) må af sikkerhedsmæssige årsager ikke opholde
sig i træningsområdet eller holdsalen uden insturktør.

6.4. Helbredstilstande 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 House of Concrete IVS. House of Concrete IVS tager heller ikke ansvar for
personskader på et medlem, som følge af ulykker eller andre besøgendes handlinger eller mangelfulde
handlinger. I øvrigt følges dansk erstatningsret på området.
6.5. Værdigenstande
Værdigenstande opbevares på eget ansvar i centeret, og House of Concrete IVS bærer ikke noget ansvar for
tab grundet tyveri eller tingskade.
6.6 Billeder taget i centeret
House of Concrete har rettighed til alle billeder taget i huset, til markedsføring eller andet materiale
medmindre anden skriftlig aftale indgås.
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