
Ny avtale: Oppgradering:

Navn:

Navn:

Adresse:

Tlf. priv:

6 mnd:

12 mnd:

Treningskontrakt:
* Ingen betalt treningsavgift vil bli refundert.
* Medlemmet forplikter seg til å følge de anvisninger som de ansatte i Oslo Nord TK gir, og de regler som gjelder i instituttet.
* Medlemmet er selv ansvarlig for å være helsemessig skikket til å nytte instituttet. Oslo Nord TK fraskriver seg et hvert ansvar for tap og skader
   på personer eller gjenstander som oppstår under trening eller som følge av opphold i instituttet, herunder tap og skader på klær og 
   personlige eiendeler.
* Misbruk av taekwondo fører til utvisning fra instituttet.
* Medlemskapet er personlig og kan ikke overdras til andre.
* Oslo Nord TK forbeholder seg til å holde stengt på helligdager o.l samt ha innskrenket åpningstider i sommermånedene.
* Kontrakten løper for 6/12 nye måneder, hvis vi ikke har mottatt skriftlig oppsigelse innen kontraktstidens utløp.
* Det er en angrefrist på 14 dager fra kontraktsdatos inngåelse. Er det ikke mottatt skriftlig oppsigelse innen angrefristens utløp, anses 
   kontrakten som bindene.
* Medlemmet forplikter seg til rettidig og på anvist måte å betale kontingent m.v + fakturagebyr til Norges Kampsportforbund. Misslighold av
   betalingsforpliktelsen fører til utestengning fra instituttet inntil kravet med tillegg for renter og tilleggsomkostninger er betalt.
* Vi forbeholder oss retten til å justere treningstidene.
Avtalegirokontrakt:
* Det er inngått avtale om at betaling vedrørende inngått treningskontrakt skal gjøres ved hjelp av avtalegiro. 
* Trekk fra betalers konto som måtte bli avvist pga. manglende dekning e.l gir Oslo Nord TK retten til å heve kontrakten og kreve inn restbeløpet.
   Ved innkreving av utestående beløp påregnes det et avvisningsbeløp på kr. 25,- pr. avvisning.
* Ved sykdom som kan dokumenteres med legeattest, kan sykdomsperioden benyttes etter avtaletidens utløp.
Ved for sen betaling eller brudd på kontrakten, vil restbeløpet umiddelbart forfalle til betaling. Det vil også kunne påløpe forsinkelsesrenter jfr. 
forsinkelsesrenteloven, samt rettslig og utenrettslig inndrivelseskostnader i medhold av forskrifter til inkassoloven, tvangsfullbyrdelsesloven
og tvistemålsloven ved eventuelt senere tvangsfullbyrding. For innkreving av medlemsavgiften benytter Oslo Nord TK samarbeidspartneren
Cash Management Security A/S. Inndrivelse uten søksmål overensstemmende med tvangsfullbyrdelsesloven § 7-2 pkt. A vedtas. Varsel etter
samme lov § 4-18 sendes meg på min oppgitte adresse. Jeg samtykker i at utleggsforretning holdes overensstemmende med
tvangsfullbyrdelsesloven kapittel 7 hvor som helst mine formuegjenstander befinner seg. 

Sted Dato

Avtale Giro
Ja Takk !
Jeg ønsker å betale undervisningen med AvtaleGiro og har gjort meg kjent med avtalevilårene.
Mottaker: Mottakers konto: Beløpsgrense pr. betaling:
Oslo Nord Taekwondo Klubb 9003 05 58927 kr. 500,- pr. betaling.

Navn:
Adresse:
Postnr/Sted:

Sted Dato

Manuell giro*:

Avtalegiro:

Underskrift

Belast min konto nr.

Underskrift

Født:

*kr. 35,- i fakturagebyr

Male:      Female:

Male:      Female:

Medlemskapet inngåes med følgende betingelser:

Intro/Startpakke er betalt kontant med kr. __________

          à kr.

          à kr.

Fylles ut av styrerepresentant:

og inkluderer drakt/belte + 1 måneds trening.

TRENINGSKONTRAKT - MEDLEMSKAP
Oslo Nord Taekwondo Klubb v/ Freddy Eilertsen, Jacobine Ryes vei 63, 0987 Oslo

Mobiltlf: E.mail:

Post.nr/ Sted:

Født:


