
GENERELLE VILKÅR FOR MEDLEMSKAP VED GYM’N AS PR. 01.01.2021. Disse vilkårene gjelder 
for alle som har signert medlemsavtale med GYM’N AS. 

1.0 Medlemskontrakt ved GYM’N AS 

1.1 I det denne kontrakten er undertegnet godtar medlemmet til enhver tid å følge de gjeldende 
generelle vilkår som gjelder for GYM’N AS.  

2.0 Medlemskap 

2.1 Det er ingen innmeldingsavgift eller bindingstid. Faktura/avtalegiro har forfall på forskudd den 20. i 
hver mnd. Medlemskapet er løpende inntil medlemmet sender skriftlig oppsigelse. Denne må være 
hos GYM`N AS før den 1. i mnd. Oppsigelsestid er 1 mnd. 

2.2 Det er mulig å fryse abonnementet fritt inntil 3 mnd i året. Dette gjelder hele mnd fra 1. til siste dag. 
Det forutsetter at det er sendt en skriftlig forespørsel før den 1. i mnd. 

2.2 Første betaling for treningsperiode gjelder fra den dato innmelding skjer og ut påfølgende hele 
måned. Deretter gjelder månedspris som står oppgitt i kontrakten, uavhengig av treningshyppighet.  

2.3 Manglende betaling/trekk som ikke er registrert i systemet vil føre til purring etter 20 dager. 
Adgangskortet blir sperret og man har ikke adgang til våre lokaler.  

2.4 Adgangsbrikken er personlig og kan ikke benyttes av andre enn den kortet står registrert på. Det 
er ikke tillatt å ha med venner på prøvetime utenom betjente åpningstider, GYM`N AS har rett til å 
sperre kortet til medlemmet og si opp avtalen med umiddelbar virkning.  

2.5 En adgangsbrikke ved innmelding inngår i medlemsavgiften. Denne brikken returneres ved  
utmelding. Ved tap av brikken pliktes medlemmet til å informere GYM`N AS om dette umiddelbart og 
belastes for kr 100,- for aktivering av ny brikke. 

2.6 GYM`N AS kan ikke garantere ledig plass på gruppetimer der tilgangen er begrenset.  

2.7 Medlemmet har ansvar for å informere GYM`N AS om endring i opplysninger for betaling av 
månedlige trekk, eller annet avtalt vederlag som f.eks. navn, adresse og telefonnummer. 

3.0 GYM`N AS  

3.1 Foretar adgangskontroll gjennom registrering av medlemskort i resepsjonen eller ved 
nøkkelkortinngang. Informasjon som vil bli lagret i GYM`N AS sin medlemsdatabase vil kun benyttes 
internt. 

3.2 Står fritt til å vurdere resepsjonstid eller redusere tilbudet i forhold til bemanning ved helligdager 
og/eller offentlige fridager. 

3.3 Påtar seg ikke ansvaret i forhold til skader av personer eller tap av personlige eiendeler for 
medlemmet eller gjester av disse som oppholder seg i eller i tilknytning til GYM`N AS sine lokaler. 



3.4 Er erstatningsansvarlig ved egen uaktsomhet. 

3.5 Gir foresatte ansvaret for medbrakte barn. 

3.6 Har 24-timers sikkerhetskameraer. Kameraene er i bruk for å ivareta kundens, personalets og 
treningssenterets sikkerhet, og blir utført i overenstemmelse med personopplysningsloven og 
datatilsynets retningslinjer. 

5.0 Doping 

5.1 Som medlem av GYM`N AS tar du avstand fra bruk av dopingmidler, og er kjent med at bruk, 
besittelse og salg av doping bryter norsk lov og utgjør vesentlig mislighold av medlemsavtalen. 
GYM`N AS har rett til å avslutte avtalen med øyeblikkelig virkning og sperre kortet. Vi henviser til 
Antidoping Norge sine regler og gjeldende dopingliste. Ved økonomisk tap må kunden betale beløpet i 
sin helhet. 

5.2 Det er medlemmets ansvar å ikke bruke, oppbevare eller selge dopingpreparater i henhold til 
Antidoping Norge sin dopingliste iht pkt. 5.1. GYM`N AS vil kunne gjennomføre dopingkontroll ved 
begrunnet mistanke. Bruk av dopingpreparater er kriminalisert, jf. Legemiddelloven §24a, og slik bruk 
kan bli politianmeldt. 

6.0 Oppbevaring og ansvar ved skade og/eller tyveri 

6.1 Medlemmet har selv ansvar ved oppbevaring av personlige eiendeler på senteret. 

6.2 GYM`N AS er ikke ansvarlig for personskade, tyveri eller på annen måte tap av medlemmets 
personlige eiendeler som medlemmet tar med seg, med unntak av tilfeller der GYM`N AS kan holdes 
erstatningsansvarlig på grunnlag av egen uaktsomhet. 

7.0 Fritaksgrunner, lovvalg og tvist 

7.1 GYM`N AS er ikke ansvarlig for hindring eller begrensning av treningsmuligheter, på grunn av 
forhold utenfor GYM`N sin kontroll og som de ikke kan forutse eller overvinne følgende av. 

7.2 Tvister mellom medlemmet og GYM`N skal søkes løst i minnelighet. Dersom dette ikke fører frem, 
kan hver av partene bringe tvisten inn for de ordinære domstoler med Follo tingrett som verneting. 

8.0 Generelt 

8.1 Det forventes at man som medlem av GYM`N AS tar vare på personlig hygiene for å opprettholde 
trivsel og godt treningsmiljø. 

8.2 Det er ikke tillatt å trene i klær som forhindrer identifisering, bar overkropp eller barbeint. Det er 
ikke tillatt å trene i sko som har blitt brukt ute. 

 


